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W ostatni weekend kwietnia rozpoczął się sezon Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej.  
– Zainaugurowaliśmy go Rajdem Śladami Ryszarda Szurkowskiego – mówi wójt gminy Krośnice 
ANDRZEJ BIAŁY (trzeci z lewej). – To naprawdę bardzo fajna impreza, a tegoroczna miała szczególny 
wydźwięk ze względu na wcześniejszy dramatyczny wypadek pana Ryszarda, który dzielnie walczy  
o powrót do zdrowia. Nasza społeczność wspiera jego zmagania zdrowotne – rajdowe wpisowe 
przeznaczyliśmy  na rehabilitację kolarskiego mistrza. 

Ratujemy perłę manieryzmu

Na początek  
sprawy najważniejsze

Pod koniec czerwca przed kościołem Świętej Trójcy w Żórawinie 
spotkali się miejscowi i wojewódzcy samorządowcy, historycy, 
przedstawiciele duchowieństwa i mieszkańcy gminy. W ten oto 
sposób zainicjowano oficjalnie remont wieży tej wspaniałej 
świątyni, który mógł się rozpocząć przede wszystkim dzięki 
determinacji wielu ludzi dobrej woli i finansowemu wsparciu 
rządowemu oraz dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego.

Przed gminą Jordanów Śląski (na zdjęciu: Urząd Gminy)  
otwierają się nowe perspektywy, tym bardziej, że są nowe 
władze i nowa rada, którym zależy na realizacji potrzebnych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych i polepszeniu poziomu  
życia miejscowej społeczności. – Ważny jest rozwój  
gospodarczy gminy, ale także jej potencjał ludzki  
i intelektualny – podkreśla wójt PAWEŁ FILIPCZAK. 

Dwa czerwcowe weekendy były dla Szczytnej dość wyjątkowe. W mieście odbyły się eliminacje  
do Deskorolkowych Mistrzostw Polski oraz jeden z przystanków VIII Rajdu Królewskiego Samochodów 
Zabytkowych. Ten ostatni po dziesięciu latach ponownie odbywał się na Ziemi Kłodzkiej.  
Na deptaku w Szczytnej jaguary i aston martiny oglądali m.in. burmistrz miasta JERZY KRÓL (z prawej)  
i WIESŁAW LEMAŃSKI, związany z położonymi nad miastem polami golfowymi, które także gościły 
uczestników i organizatorów samochodowego rajdu.

Jaguary i skaterzy
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Poprzeczka
zawieszona wysoko
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Najważniejsze – dobra 
współpraca i realizacja celów
– Największe walory gminy Kłodzko? To bez wątpienia mądrzy  
i pracowici ludzie – podkreśla wójt ZBIGNIEW TUR. – Nasza gmina 
jest piękna i gospodarna, dlatego też rozwija się osadnictwo, 
a nowi mieszkańcy budują tutaj swoje domy także dzięki 
nietuzinkowym walorom klimatycznym i krajobrazowym 
kłodzkiej ziemi oraz estetyce naszych miejscowości. 
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Mity, fakty, opowiastki
Na sześć lat więzienia został 

prawomocnie skazany były prezydent 

Zawiercia Ryszard M., a wyrok ogłosił 

Sąd Okręgowy w Częstochowie, który 

po złożonych apelacjach wymierzył 

samorządowcowi surowszą karę 

niż orzeczoną przez sąd pierwszej 

instancji. Śledztwo ustaliło, że jako 

prezydent i starosta zawierciański  

M. przyjął 170 tys. zł łapówek,  

a w maju 2018 roku Sąd Rejonowy 

w Myszkowie wymierzył mu karę 

czterech lat pozbawienia wolności,  

20 tys. zł grzywny, przepadek korzyści 

wynikających z przestępstwa i zakazał 

mu pełnienia funkcji i stanowisk  

w organach samorządu terytorialnego 

przez pięć lat. Wyrok pierwszej 

instancji zaskarżyły zarówno obrona, 

jak i prokuratura. Sprawa byłego 

prezydenta nie mogła ruszyć przez 

kilka miesięcy i spadała kilkukrotnie  

z wokandy, bowiem oskarżony 

przesyłał zaświadczenia lekarskie.  

Sąd postanowił zasięgnąć opinii 

biegłego o stanie zdrowia 

samorządowca, ale ten nie stawił się na 

wyznaczony termin badań. Został wtedy 

aresztowany, a biegli ocenili, że może 

odpowiadać w procesie, co pozwoliło 

przeprowadzić rozprawę odwoławczą.

• • •

Z analizy przygotowanej na zlecenie 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

wynika, że samorządy gminne  

i wojewódzkie potrzebują ponad 

168 mld zł na inwestycje. Najwięcej 

kosztować będą wodociągi  

i kanalizacja (93 mld zł), na drogi 

wojewódzkie potrzeba 51 mld zł,  

a na gospodarkę odpadami  

24 mld zł. Szacunki obejmują lata 

2018-2027, a nadwyżka operacyjna 

gmin w tym okresie ma wynieść 

365 mld zł. Jak obliczono, stosunek 

potrzeb inwestycyjnych w zakresie 

wymienionych trzech dziedzin  

w stosunku do nadwyżki operacyjnej 

gmin i miast na prawach powiatu  

to około 46 procent.

• • •

W samorządach coraz częściej 

dochodzi do nieprzyzwoitych kłótni, 

chamskich wycieczek osobistych,  

a nawet przepychanek. Na ósmej sesji 

Rady Powiatu w Gołdapi znalazło 

się kilka mocniejszych punktów 

związanych ze zmianami  

na stanowiskach – chodziło m.in.  

o odwołanie wiceprzewodniczącego 

rady. Wicestarosta Andrzej Ciołek tuż 

po swojej publicznej wypowiedzi nie 

wyłączył mikrofonu i w eter poszła 

jego konwersacja z radnym Karolem 

Szablakiem. „Już wiem, o co chodzi. 

Widzisz mówiłem, że będzie jeb...a 

przeciwko. Przewidziałem ten ruch” 

– mówi starosta. Przykład Gołdapi 

nie jest niestety jedynym. Podczas 

sesji Rady Miejskiej w Mielcu wniosek 

o bezpłatne przejazdy środkami 

komunikacji publicznej zamienił się 

w spór pełen wycieczek osobistych, 

a w pyskówce wziął udział nawet sam 

prezydent Jacek Wiśniewski.  

W Naramowicach podczas 

posiedzenia rady osiedla między 

radnymi doszło do ostrego konfliktu. 

„Dłońmi zaciśniętymi w kształt 

okularów lub lornetki uderzał  

w moje oczodoły i mówił wściekłym 

głosem: »Widzisz to? Jesteś chora!«” 

– opisywała fragment sesji radna 

Anna Wachowska-Kucharska, która 

oskarżyła radnego Pawła Sowę  

o naruszenie nietykalności cielesnej  

i sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

• • •

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Michał Wilkocki zrezygnował  

z mandatu radnego i wszystkich 

funkcji publicznych, a powodem tej 

decyzji było kierowanie przez niego 

samochodem pod wpływem alkoholu. 

W sobotnią noc, około godz. 1.30, 

policjanci zatrzymali Wilkockiego, 

który kierował skodą, mając  

1,5 promila alkoholu we krwi. 

Zatrzymano mu prawo jazdy  

i trafił do policyjnej izby zatrzymań.  

Za jazdę samochodem na podwójnym 

gazie Michałowi Wilkockiemu grozi 

grzywna, ograniczenie wolności lub 

do dwóch lat pozbawienia wolności. 

Wobec byłego samorządowca 

prokurator zastosował dozór policyjny 

i zabezpieczenie majątkowe.

• • •

W Olsztynie jest już Marcel Krueger, 

który przez kolejne pięć miesięcy 

będzie pełnił rolę pisarza miejskiego, 

a jego zadaniem będzie odkrywanie 

uroków Olsztyna i opisywanie ich  

na blogu. Pisarz miejski zamieszka 

w stolicy Warmii i Mazur w ramach 

wspólnego projektu Olsztyna  

oraz Niemieckiego Forum Kultury  

Europy Środkowej i Wschodniej  

w Poczdamie. Krueger na miejskiego 

pisarza został wybrany spośród  

34 kandydatów. Przez dwadzieścia 

tygodni będzie zobowiązany do 

udziału w wydarzeniach i projektach 

odbywających się w Olsztynie, a jego 

zadaniem będzie także prowadzenie 

bloga o tematyce kulturalnej  

i historycznej. Blog ma być prowadzony 

w języku niemieckim, ale na bieżąco 

będzie tłumaczony na język polski.

• • •

Do 31 maja wójtowie, burmistrzowie  

i prezydenci mieli przedstawić raporty 

o stanie gmin za ubiegły rok. Pierwsze 

raporty ujawniły też pierwsze problemy, 

ale te były spodziewane, mamy bowiem 

do czynienia z nowym obowiązkiem. 

Przykładowo, w Kartuzach radni 

zażądali (ustawa daje im takie prawo), 

aby w raporcie znalazły się takie 

informacje jak liczba pracowników 

każdej szkoły z podaniem liczby etatów, 

nauczycieli z wyszczególnieniem stopni, 

pracowników obsługi i administracji, 

wyniki egzaminów w poszczególnych 

szkołach, koszty utrzymania 

poszczególnych placówek, koszty 

poniesione na promocję, liczba ludności 

gminy ogółem, na terenie miasta  

i na terenach wiejskich z podziałem  

na każde z sołectw.

• • •

Rok 2018 był pierwszym od roku 2013, 

w którym zatrudnienie w urzędach 

jednostek samorządu terytorialnego 

spadło. Zatrudnienie w urzędach 

jednostek samorządu terytorialnego  

w roku 2011 przekroczyło 260 tys. 

etatów. W kolejnym roku spadło do 

252 tys., by w roku 2013 zmniejszyć 

się do 249 tys. Jak wynika z danych 

GUS, właśnie wtedy trend zmienił się 

na dłuższy czas. Kolejne pięć lat to 

regularne zwiększanie urzędniczych 

etatów aż do roku 2017, kiedy 

przekroczyło stan 256 tys. osób. 

Natomiast rok 2018 to z kolei redukcja 

etatów urzędniczych.

• • •

Prezydent Lubina Robert Raczyński 

złożył doniesienie do prokuratury 

na wojewodę dolnośląskiego Pawła 

Hreniaka. Doniesienie dotyczy wniosku 

o włączenie części gminy wiejskiej 

Lubin do miasta, a prezydent zarzuca 

w nim wojewodzie, że ten, wykonując 

ustawowe obowiązki, przekroczył swoje 

uprawnienia. Chodzi o to, że wojewoda 

zakwestionował poprawność wniosku, 

jaki złożyły władze Lubina – aby 

rozpocząć procedurę przyłączenia.

Podglądacz samorządowy
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Imponujące zabytki, 
zapierające dech krajobrazy, 
niezwykłe wnętrza i obiekty,  
a także ludzie i ich historie  
– Dolny Śląsk dzieli się swoim 
bogactwem w ramach  
Europejskich Dni  
Dziedzictwa 2019.

Europejskie Dni Dziedzictwa po-

wstałe z inicjatywy Rady Europy  
i Unii Europejskiej to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń mających 
na celu promocję europejskiego 
dziedzictwa kulturowego i histo-

rycznego. Cieszące się z roku na rok 
coraz większą popularnością, jedy-

ne w swoim rodzaju święto europej-
skiego dziedzictwa uwrażliwia setki 
tysięcy Europejczyków na kulturo-

wą różnorodność, a także rozbudza 
zainteresowanie historią poszcze-

gólnych regionów.

Lokalne odsłony przeszłości
Jak co roku ważnym aspektem 

dolnośląskich obchodów EDD jest 
odkrywanie i popularyzacja dzie-

jów naszego regionu, w jego lokal-
nych odsłonach. Organi-
zatorzy i uczestnicy EDD 
często rekonstruują histo-

rie swoich miejscowości, 
poszczególnych zabyt-
ków, w wyniku których 
publikowane są wspo-

mnienia przedwojennych 
i powojennych mieszkań-

ców tych ziem. Organizo-

wane są ekspozycje, wykłady, kon-

certy, warsztaty. Przyczynia się to 
w znacznym stopniu do przełamy-

wania stereotypów kulturowych 
oraz do faktycznego „zakorzenie-

nia” potomków powojennych osad-

ników w miejscu ich życia, a także 
do integracji na poziomie społecz-

ności lokalnej. W działania związa-

ne z dolnośląskimi obchodami EDD 
włączają się m.in. instytucje kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, lokalne 
grupy działania, grupy turystyczne. 

Źródła różnorodności
Owe „źródło różnorodności” bę-

dzie można odkryć m.in. w Świdni-
cy, a w Bielawie – ślady przeszłości 
wielkich bielawian w architekturze 
budynków mieszkalnych i przemy-

słowych. Śladów polskości będzie-

my natomiast doszukiwać się na zie-

mi dzierżoniowskiej, a bogactwo 
polskiej wsi w jednym splocie uka-

zane zostanie w Starych Bogaczo-

wicach podczas dożynek. 
Muzeum Narodowe opowie  

o barwnych splotach chłopomanii  
w obrazach wsi polskiej w malar-
stwie XIX i początku XX wieku, na-

tomiast w Tarczynie zwiedzimy sza-

chulcowe gospodarstwo. W ramach 
obchodów EDD odbędą 
się także liczne spacery 
po Wrocławiu wraz z Klu-

bem Przewodników i Pi-
lotów RZEPIÓR, z Kołem 
Przewodników Miejskich 
PTTK czy z wrocławski-
mi genealogami. 

Przed nami także po-

dążanie przedwojennym 
szlakiem turystycznym po Wzgó-

rzach Dalkowskich, zwiedzanie 
najpiękniejszej sztolni w Górach 

W tegorocznej 9. edycji konkursu 
Drzewo Roku organizowanego 
przez Klub Gaja zwyciężył  
ponad 200-letni bez czarny 
w Rzeszowie. W 2020 roku 
ten drzewiasty bez będzie 
reprezentował Polskę  
w międzynarodowym plebiscycie 
Europejskie Drzewo Roku.

– Niezwykłą wartością tegorocz-

nego zwycięzcy jest to, że krzew, 
który przyjął formę drzewa, zo-

stał zgłoszony nie przez instytucję, 
a osobę prywatną. To dobry znak 
na przyszłość. Świadomi znacze-

nia przyrody i drzew obywatele sta-

nowią tę grupę, która może wspo-

magać ochronę drzew i krajobrazu 
naszych miast i terenów wiejskich 
– powiedział Jacek Bożek, prezes 
Klubu Gaja. 

Statuetka Drzewo Roku 2019  
trafi do mieszkanki Rzeszowa, pani 

Haliny Sikory, która zgłosiła drze-

wo do konkursu, a także do włoda-

rzy Rzeszowa, na którego terenie 
rośnie bez czarny. 

– Wiadomość o zwycięstwie 
drzewa bzu czarnego sprawiła mi 
ogromną radość i wycisnęła łzy 
szczęścia. Wszystkie drzewa w kon-

kursie są piękne i wyjątkowe, ale 
wygrywa to, które zbierze wokół 
siebie najwięcej ludzi. Udało się to 
skromnemu drzewku bzu czarnego, 
które jest jednak wyjątkowe i nie-

zwykłe, bo niespotykane w takiej 
formie i rozmiarze – powiedziała 
Halina Sikora, która zgłosiła drze-

wo do konkursu
Dziewiąta już edycja konkursu 

Drzewo Roku Klubu Gaja zgroma-

dziła prawie 50 zgłoszeń drzew z ca-

łej Polski. Na 16 finałowych drzew 
podczas głosowania internauci od-

dali ponad 13 tysięcy ważnych gło-

sów. Na stronie plebiscytu odnoto-

wano ponad 90 tysięcy odsłon.
Zdobywca tytułu Drzewa Roku 

2019 – bez czarny w Rzeszowie ma 
ponad 200 lat. Jego wysokość to  
ok. 6 m, obwód pnia 125 cm. Drze-

wo bzu czarnego rośnie otoczone 
niższymi krzewami i drzewami na 
skwerze między blokami w samym 

Polski splot

Bezkonkurencyjny bez
sercu miasta. Ma postać drzewia-

stą, co jest niezwykle rzadko spo-

tykaną formą tej rośliny. Drzewo 
prawdopodobnie jest pozostałością 
po byłych ogrodach zamku Lubo-

mirskich.
Jak czytamy na stronie Klubu 

Gaja, drugie miejsce w konkursie 
przypadło lipie „Anna” w Klini-
skach Wielkich (gmina Goleniów, 
woj. zachodniopomorskie). Ta lipa 
drobnolistna ma ok. 450-600 lat, 
wysokość ok. 27 m, obwód pnia 
ok. 871 cm. Swoją nazwę lipa za-

wdzięcza Annie Jagiellonce – żonie  
władcy Pomorza Zachodniego  
Bogusława X Wielkiego. Na podium 
konkursu znalazło się jeszcze miej-
sce dla Dębu Wolności w Głow-

nie (gmina Głowno, woj. łódzkie). 
Ten dąb szypułkowy ma ok. 115 lat,  
wysokość ok. 13 m. Został posa-

dzony w dziesiątą rocznicę odzy-

skania przez Polskę niepodległości 
jako symbol siły i długowieczności. 
Obecnie okolice dębu to miejsce 
spotkań mieszkańców, a także wielu  
imprez miejskich. 

(opr. mm)

Złotych, we Wleniu w najstarszym 
murowanym zamku na Śląsku po-

znamy skrywane tajemnice kamie-

ni, a w Świebodzicach podczas spa-

ceru poznamy „poliglotę wszech 
czasów” Emila Krebsa. 

Kobiety nieprzeciętne
W Muzeum Narodowym usły-

szymy wykład o słynnych kobie-

tach z rodu Kossaków, natomiast 
w Muzeum Pana Tadeusza o kobie-

tach Rzeczypospolitej Szlacheckiej 
– królowych, matronach, białogło-

wych. Opowieść o nieprzeciętnych 
kobietach doby sarmatyzmu – od 
czasów świetności Rzeczypospolitej 
aż do jej upadku – połączony będzie 
z prezentacją sukien. Natomiast pol-
ski mundur pocztowy będzie można 
„przymierzyć” w Muzeum Poczty  
i Telekomunikacji oraz wziąć udział 
w rodzinnych warsztatach „Listo-

nosz na wybiegu – listonosz w ko-

smosie!”, na których będzie można 

zaprojektować mundur pocztowca  
z dalekiej przyszłości. Podczas  
EDD zainspirowani pocztówkami  
i obrazami będzie-

my tworzyć tam 
także własne żywe 
obrazy.

W Oleśn icy  
w ramach obcho-

dów EDD bę -

dzie można wziąć 
udział w wernisażu  
wystaw „Wielokul-
turowość Lwowa. 
Fotografia prze-

łomu XIX i XX  
wieku” oraz rzeźb 
Mikołaja Zagór-
nego. W ramach 
EDD na Dolnym 
Śląsku odbędą 
się także konkursy fotograficzne 
„Wspólne dziedzictwo – ceramika 
bolesławiecka” oraz Trójkąt Detali 
Licznych. 

Po raz pierwszy w EDD udział 
wezmą Dalków, Roztoka, Stare Bo-

gaczowice, Stary Dwór i Tarczyn.
Koordynatorem 

EDD na Dolnym 
Śląsku jest Mu-

zeum Narodowe 
we Wrocławiu.

• • •

Przedstawicie-

li instytucji, samo-

rządów, organizacji 
regionalnych z ca-

łej Polski prosimy 
o nadsyłanie infor-
macji o organizo-

wanych w ramach 
EDD imprezach, 
wystawach, prelek-

cjach itp. Na infor-
macje czekamy pod  

adresem redakcja@gminapolska.com  
(w tytule maila prosimy o wpisanie 
trzech literek: EDD).

(mn)

Bardo – miejsce wielokulturowego dziedzictwa w różnych wymiarach – to jedno z wielu miejsc, które na pewno pojawi się na mapie „Polskiego splotu” 
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Bez czarny z Rzeszowa – Drzewo Roku 2019
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W 2019 roku, w dniach  
7-8 i 14-15 września,  
odbędzie się 27. edycja 
Europejskich Dni Dziedzictwa 
pod hasłem przewodnim 
„Polski splot”. Temat ten 
wpisuje się w założenia 
Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata  
2017-2022 i jest okazją dla 
organizatorów wydarzeń do 
skupienia uwagi nad kwestią 
tworzenia niepodległego 
Państwa Polskiego oraz 
procesu scalania granic  
po latach zaborów.
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6.09.2019, piątek, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża

i św. Bartłomieja

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy

• Michael Ghattas – dyrygent; • Radi 
Morcos – kantor; • Coptic Orthodox 
Church Choir of Sacred Music

Program
Hymny Kościoła koptyjskiego

6.09.2019, piątek, godz. 19.00
Szczawno-Zdrój, Teatr Zdrojowy 

im. Henryka Wieniawskiego

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy
• Jarosław Thiel – dyrygent; • So-
liści – uczestnicy 44. Kursu Inter-
pretacji Muzyki Oratoryjnej i Kan-
tatowej; • Wrocławska Orkiestra 
Barokowa

Program
Domenico Scarlatti Tolomeo e Alessan-
dro – opera w wersji koncertowej

7.09.2019, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy i program
Patrz: 6.09 – koncert w Szczawnie-
-Zdroju

7.09.2019, sobota, godz. 19.00
Bielawa, 

kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 6.09 – koncert we Wrocławiu
Wstęp wolny

7.09.2019, sobota, godz. 19.00
Krzeszów, 

bazylika Wniebowzięcia NMP

W cieniu Świętej Góry Athos
| Greek Byzantine Choir

Wykonawcy
• Georgios Konstantinou – dyrygent; 
• Greek Byzantine Choir

Program
Utwory ku czci Bogurodzicy, trady-
cyjna muzyka ze Świętej Góry Athos 
i dzieła bizantyjskiego mistrza Ioan-
nisa Koukouzelisa

7.09.2019, sobota, godz. 20.30
Wrocław, NFM, Sala Główna

Israel Philharmonic Orchestra 
& Zubin Mehta

 | Mahler – III Symfonia
Wykonawcy

• Zubin Mehta – dyrygent; • Miho-
ko Fujimura – mezzosopran; • Chór 

NFM; • Agnieszka Franków-Żelazny 
– kierownictwo artystyczne Chó-
ru NFM; • Chór Chłopięcy NFM;  
• Małgorzata Podzielny – kierowni-
ctwo artystyczne Chóru Chłopię-
cego NFM; • Israel Philharmonic  
Orchestra

Program
Gustav Mahler III Symfonia

8.09.2019, niedziela, godz. 16.30
Wrocław, kościół pw. św. Stanisława, 

św. Doroty i św. Wacława

Beatum incendium 
| Średniowieczne manuskrypty

Wykonawcy
• Pedro Memelsdorff – kierownictwo 
artystyczne; • Mala Punica

Program
Johannes Ciconia – motety; anoni-
mowe dzieła ze średniowiecznych 
manuskryptów (m.in. Codex Faenza 
i Buxheimer Orgelbuch) 

8.09.2019, niedziela, godz. 17.00
Legnica, Akademia Rycerska, 

Sala Królewska

Domenico Scarlatti 
– Ptolemeusz i Aleksander

Wykonawcy i program
Patrz: 6.09 – koncert w Szczawnie-
-Zdroju

8.09.2019, niedziela, godz. 19.30
Bardo, bazylika mniejsza 

Nawiedzenia NMP

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Bielawie

8.09.2019, niedziela, godz. 20.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża

 i św. Bartłomieja

W cieniu Świętej Góry Athos
| Greek Byzantine Choir
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Krzeszowie

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Czarna

Baśnie. W poszukiwaniu tożsamości
– koncert w ramach MusMA

Wykonawcy
• Jessica Bäcklund – sopran; • Elin 
Lannemyr – alt; • Love Tronner – te-
nor; • David Wijkman – baryton 
Stina Ekblad – narrator

Program
• Andrea Tarrodi Vintergatan (The 
Milky Way); • Aart Strootman Once 
Upon a Two Times Three; • Liesbeth 
Decrock I Am; • Jean-François Jung 
The Formidable Mill; • Krzysztof Rau 
Foam 

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Bolesławiec, bazylika mniejsza

Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja

W cieniu Świętej Góry Athos 
| Greek Byzantine Choir
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Krzeszowie
Wstęp wolny

9.09.2019, poniedziałek, godz. 19.00
Oleśnica, bazylika mniejsza św. Jana

 Apostoła i Ewangelisty

Hymny Kościoła koptyjskiego
Wykonawcy i program

Patrz: 7.09 – koncert w Bielawie
Wstęp wolny

10.09.2019, wtorek, godz. 19.00
Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża 

i św. Bartłomieja

Śródziemnomorska mozaika 
| chorał mozarabski

Wykonawcy
• Marcel Pérès – kierownictwo arty-
styczne; • Ensemble Organum

Program
Chorał mozarabski z udziałem maro-
kańskich śpiewaków z tradycji Samaa

11.09.2019, środa, godz. 19.00
Głogów, 

kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP

Śródziemnomorska mozaika 
| chorał mozarabski

Wykonawcy i program
Patrz: 10.09 – koncert we Wrocławiu

Wstęp wolny

12.09.2019, czwartek, godz. 19.00
Wrocław, kościół uniwersytecki pw. 

Najświętszego Imienia Jezus

Alessandro Scarlatti 
– dzieła odnalezione

Wykonawcy
• Paolo Da Col – dyrygent; • Odhecaton

Program
Alessandro Scarlatti Missa defuncto-
rum, Miserere, Magnificat 

12.09.2019, czwartek, godz. 19.00
Nowogrodziec, 

Centrum Kultury i Sztuki „Muza”

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna
polska muzyka ludowa

Wykonawcy
• Joanna Janik, Oliwia Łuszczyń-
ska, Zofia Tarasiewicz, Feliksa Cier-
lik, Michalina Mrozik – śpiew; • Gó-
ralski Teatr Pieśni „Dunawiec” ze 
Zbylutowa; • Zespół „Waliszowia-
nie” z Nowego Waliszowa; • Zespół 
Łemkowski „Łastiwoczka” z Przem-
kowa; • Zespół „Gościszowianie”  
z Gościszowa
Henryk Dumin – prowadzenie 

Program
Tradycyjna polska muzyka ludowa

12.09.2019, czwartek, godz. 19,30
Kłodzko, kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Weneckie inspiracje
Wykonawcy

• Andrzej Kosendiak – dyrygent;  
• Wrocław Baroque Ensemble

Program
Mikołaj Zieleński Offertoria et com-
muniones totius anni: Magnificat, 
Ecce Virgo concipice, Deus firma-
vit orbem terrae, Viderunt omnes 
fines terrae, Vox in Rama, Vidimus  

stellam eius,  Responsum accepit 
Symeon, Fantazja, In monte Olive-
ti, Salve festa Dies, Ascendit Deus, 
Spiritus Sanctus docebit vos, Vid-
eo caelos apertos, Benedictus sit  
Deus Pater

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Vivaldi – Judyta triumfująca
Wykonawcy

• Giovanni Antonini – dyrygent;  
•  Il Giardino Armonico; • Sonia 
Prina – Judyta (kontralt); • Julia 
Lezhneva – Bagoas (sopran); • Ma-
ry-Ellen Nesi – Holofernes (mez-
zosopran); •  Raf faella Milanesi  
–  Abra (sopran);  •  Francesca  
Ascioti – Ozajasz / Ozias (kontr-
alt);  •  Chór NFM; •  Agnieszka  
Franków-Żelazny – kierownictwo 
artystyczne Chóru NFM

Program
Antonio Vivaldi Juditha triumphans  
– oratorium RV 644

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Środa Śląska, 

kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna 
polska muzyka ludowa
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Nowogrodźcu
Wstęp wolny

13.09.2019, piątek, godz. 19.00
Syców, kościół 

pw. św. św. Apostołów  Piotra i Pawła

Alessandro Scarlatti 
– dzieła odnalezione

Wykonawcy
• Paolo Da Col – dyrygent; • Odhe-
caton

Program
Alessandro Scarlatti Missa defuncto-
rum, Miserere, Magnificat 

14.09.2019, sobota, godz. 17.00
Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Pieśni z lasów i pól | Tradycyjna 
polska muzyka ludowa
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Nowogrodźcu

14.09.2019, sobota, godz. 19.30
Krotoszyn, 

kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Sud, sud – muzyczna podróż 
z Rzymu za Morze Śródziemne

Wykonawcy
• Giovanni Sollima – wiolonczela;  
• Michele Pasotti – teorba 

Program
Muzyka barokowa, folko-
wa i współczesna Połu-
dnia: • Giovanni Battista 
Costanzi Sinfonia B-dur 
na wiolonczelę i b.c. ;  
• Eliodoro Sollima Sona-
ta 1959 na wiolonczelę;  
• Giulio de Ruvo Roma-
nella, Ciaccona, Tarantella 
na wiolonczelę; • Bartolomé de Sel-
ma y Salaverde Fantasia V na wio-
lonczelę i b.c.; • Moj e bukura more 
(tradycyjna melodia albańska z Sy-
cylii) na wiolonczelę; • Iannis Xena-
kis Kottos na wiolonczelę; • Zèzèzè 
(śpiew Ngòmbì z Afryki Środko-
wej) na wiolonczelę; • Francesco 

Scipriani Toccata V na wiolonczelę  
i b.c.; • Giovanni Sollima Lamentatio 
na wiolonczelę; • Santu Paulu (me-
lodia tradycyjna z okolic Salento)  
na wiolonczelę i b.c.

Wstęp wolny

14.09.2019, sobota, godz. 20.00
Wrocław, kościół uniwersytecki 

pw. Najświętszego Imienia Jezus

Weneckie inspiracje
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Kłodzku

15.09.2019, niedziela, godz. 16.00
Wrocław, 

Synagoga pod Białym Bocianem

Sud, sud – muzyczna podróż 
z Rzymu za Morze Śródziemne

Wykonawcy i program
Patrz: 14.09 – koncert w Krotoszynie

15.09.2019, niedziela, godz. 18.30
Strzegom, bazylika mniejsza 

św. św. Apostołów Piotra i Pawła

Weneckie inspiracje
Wykonawcy i program

Patrz: 12.09 – koncert w Kłodzku
Wstęp wolny

15.09.2019, niedziela, godz. 19.00
Wrocław, NFM, Sala Główna

Summertime – Porgy and Bess
Wykonawcy

•  Wayne Marshall – dyr ygent;  
• Kevin Short – Porgy (baryton);  
• Indira Mahajan – Bess (sopran);  
• Angela Renée Simpson – Sere-
na, Maria (sopran); • Ronald Samm  
– Sportin’ Life, Jake (tenor); • Hert-
fordshire Chorus; • David Temple   
– kierownictwo artystyczne Hert-
fordshire Chorus; • NFM Filharmo-
nia Wrocławska 

Program
George Gershwin Porgy and Bess  
– opera w wersji koncertowej

WYDARZENIE 
TOWARZYSZĄCE

14.09.2019, sobota, godz. 15.30
Wrocław, NFM, Sala Czarna

Program
Wprowadzenie do kon-
certu Pieśni z lasów i pól  
| Tradycyjna polska muzyka 
ludowa – wykład Henryka 
Dumina Pieśni z praczasu 
w przekazie współczesnym. 
Bezpłatne wejściówki na 
to wydarzenie do odebra-
nia w kasie NFM. 

Bilety na koncerty festiwalowe 
są do nabycia 

w kasach NFM i na 
www.nfm.wroclaw.pl

Organizator zastrzega sobie  
możliwość dokonania zmian  

w programie.

54. Międzynarodowy Festiwal 

Wratislavia Cantans 
im. Andrzeja Markowskiego

Południe
6-15 września 2019

Wrocław i Dolny Śląsk

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny
Giovanni Antonini – dyrektor artystyczny
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Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 

Starostwo Powiatowe  
we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 722 17 00
fax 71 722 17 06

starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl

Głubczyce

Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14 

48-100 Głubczyce
tel. 77 485 30 21 do 24 

fax 77 486 24 16
um@glubczyce.pl
www.glubczyce.pl

Rozmowa  
z wicestarostą wrocławskim 
ANDRZEJEM SZAWANEM

– Jak w pierwszej połowie 
tego roku realizowane były za-
dania Powiatu Wrocławskiego 
– przede wszystkim w zakre-
sie inwestycji w infrastrukturę  
drogową?

– Cały czas realizujemy bar-
dzo udany program „Bezpieczna 
droga”, w ramach którego wspól-
nie z gminami współfinansujemy 
budowę chodników oraz ciągów 
pieszo-rowerowych przy drogach 

powiatowych. Obecnie realizo-

wany program przewidziany jest 
na okres pięcioletni. Rocznie bę-

dziemy wydawać na ten cel około  
4 mln zł – cztery gminy otrzyma-

ją od nas po 500 tys. zł, natomiast 
pięć pozostałych po 400 tys. zł.  
Wszystkie gminy wyłożą takie sa-

me środki finansowe, jakie dosta-

ną od nas. Żadna gmina się nie 
wyłamała, wnioski już zostały zło-

żone, zatem jeszcze w tym roku  
w naszym powiecie powstanie kilka  
kilometrów chodników.

– Na terenie powiatu wrocław-
skiego jest około 500 km dróg 

powiatowych i aby je utrzymać  
w należytym stanie technicznym, 
trzeba niemałych zabiegów…

– …i właśnie dlatego ogłosili-
śmy program dotyczący nakładek 
asfaltowych, które poprawią pa-

rametry dróg. W tym roku chce-

my przeznaczyć na ten cel jeszcze 
większe środki finansowe – około 
10 mln zł, co niewątpliwie poprawi 
jakość naszych dróg. Dzięki temu 
powstanie około kilometra nowej 
nawierzchni drogowej w każdej 
naszej gminie.

– Ile łącznie przeznaczy na 
drogi w tym roku Powiat Wro-
cławski?

– Wszystko zależy od tego, 
czy uzyskamy dofinansowania 
naszych zadań. W zanadrzu ma-

my dwa wnioski – jeden dotyczą-

cy przebudowy wraz z ciągiem 
pieszym drogi w Wojnowicach  
w gminie Czernica, i drugi traktujący  
o przebudowie drogi wraz z budo-

wą ronda w Kiełczowie w gminie 
Długołęka. Tych zadań drogowych  
i projektów jest naprawdę mnó-

stwo, ale warto wymienić chociaż 
kilka z nich. Planujemy m.in. zbu-

dować rondo w Sobótce, projek-

tujemy drogę w Zabrodziu, drogę  
Tokary – Łozina, drogę Rado-

Na drogach inwestycyjny ruch
mierzyce – Żerniki Wrocław-

skie – Biestrzyków i przymierza-

my się do zaprojektowania drogi 
Wrocław – Biestrzyków – Żóra-

wina. Ponadto projektujemy drogę  
Komorowice – Karwiany i chce-

my poprawić bezpieczeństwo  
w Bielanach Wrocławskich, gdzie 
na jednym ze skrzyżowań często 
dochodziło do groźnych wypad-

ków – na ukończeniu jest już kon-

cepcja tej drogi i mamy nadzieję, 
że sytuacja w tym miejscu ulegnie 
poprawie. 

– Pracy zatem sporo.
– Z pewnością nie będziemy 

się nudzić. 
Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

• Budowa chodnika w Szczodrem i nakładki w Chwa-
łowie, Sobótce i na odcinku Jarosławice – Okrzeszyce. 
• Przebudowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej 
drogi w Trestnie. 
• W ramach programu „Bezpieczna droga” zostaną 
przebudowane drogi i wybudowane chodniki w Do-
brzykowicach, Jordanowie Śląskim, Pożarzycach, Po-
powicach, Pietrzykowice – Smolec, Świętej Katarzy-
nie, Ozorzycach, Garncarsku, Polakowicach, Węgrach 
i Bogunowie. 
• Zostaną wybudowane ciągi pieszo-rowerowe Długołę-
ka – Kamień, Brzezia Łąka – Pietrzykowice i w Zabrodziu. 

• Będzie przebudowany wiadukt drogowy nad auto-
stradą A4 w Ślęzie wraz z budową chodnika. 
• Nakładki będą kładzione w Sulistrowicach, Rękowie, 
Ujowie, Kamionnej, Dankowicach, Łosicach, Budziwo-
jowicach, Mnichowicach i Sulimowie – Bogusławicach. 
• Dokumentacja projektowa dotycząca inwestycji dro-
gowych opracowywana jest dla: Dobrzykowic – Ła-
nów, Łoziny – Tokarów, Godzieszowej, Tyńca Małego, 
Karwianów – Komorowic, Radomierzyc, Sobótki, Bie-
lan Wrocławskich, Zabrodzia – Nowej Wsi Wrocław-
skiej, Chrząstawy Wielkiej (most na rzece Granicznej) 
i Wilczkowa.

Inwestycje i plany zadań drogowych PW na rok 2019 

Wicestarosta Andrzej Szawan
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Rozmowa z ADAMEM KRUPĄ, 
burmistrzem Głubczyc

– Proszę o podsumowanie 
pierwszego półrocza pracy samo-
rządowej w Głubczycach… 

– Najważniejsze, że nie dotknę-

ło nas nic złego i wszystko, co za-

planowaliśmy w naszym budżecie  
– szczególnie jeśli chodzi o inwesty-

cje – udało się zrealizować lub jest  
w trakcie wykonywania. A najistot-
niejsza dla nas inwestycja – remont sali  
widowiskowej w Miejskim Ośrodku 

Kultury – została zakończona. Teraz 
trwają odbiory i sala ta naprawdę wy-

gląda świetnie, aż ponad moje osobi-
ste oczekiwania.

– Jest choć mała łyżeczka 
dziegciu w tej beczce miodu?

– Rzeczywiście jest, bowiem  
w planie mieliśmy pozyskać finan-

sowe środki zewnętrzne na ten dom 
kultury i zadania z nim związane, 
lecz niestety nie udało nam się tych 
pieniędzy zdobyć, wszystko realizu-

jemy z własnego budżetu i pochło-

nęło to ponad 2 mln zł.

Sukcesy i obawy
– To zawsze trochę boli.
– Cóż, byliśmy zmuszeni ograni-

czyć nasze apetyty. Pierwotnie za-

kres robót przewi-
dywaliśmy znacznie 
większy, ponieważ 
zamierzaliśmy po-

wymieniać całkowi-
cie instalacje w tym 
obiekcie, ale stanęło 
na wymianie tylko  
w sali widowiskowej, 
co nie oznacza, iż na 
tym poprzestaniemy. 
Uważam po prostu, 
że to zadanie trzeba 
podzielić na etapy i zrealizować je  
w następnych latach.

– A co z przedsięwzięciami  
drogowymi?

– Udało nam się znaleźć wykonaw-

ców na wszystkie zaplanowane inwe-

stycje drogowe, co dzisiaj wcale nie 
jest takie łatwe. Ceny są 
nadal bardzo wysokie 
i wszystko jest o wiele 
droższe, niż to było po-

przednio, i w zasadzie 
do wszystkich robót do-

łożyliśmy, ale z drugiej 
strony – prace trwają  
i widać, że zostaną zre-

alizowane terminowo. 
Nie jest to jakiś wielki 
zakres w porównaniu do 
tego, co robiliśmy, kiedy  

korzystaliśmy z dofinansowań, ale 
jednak sporo się zrealizuje – i to cie-

szy. Dalej czekamy na rozstrzygnię-

cia związane z rządowym Programem 
Rozwoju Dróg Lokalnych, ale w dal-
szym ciągu nie wiemy, na co może-

my liczyć i ta zwłoka jest zadziwiają-

ca. Dzisiaj zatem nie wiemy, czy ulica  
Kozielska będzie robiona, czy też nie. 
Poza tym otrzymaliśmy dofinansowa-

nie do budowy żłobka, ale przeciąg-

nęła się do 1 czerwca procedura zwią-

zana z podpisaniem umowy. Dopiero 
potem mogliśmy ogłosić przetarg, jest 
już wykonawca, ale na zrealizowanie 
dużej inwestycji jest tylko kilka mie-

sięcy. Dlatego martwię się i obawiam, 
czy zdążymy wybudować żłobek  
w tym czasie, lecz będziemy ryzyko-

wać, ponieważ nie ma na co czekać, 
ta placówka jest bardzo potrzebna.  
Ponadto realizujemy trzy zadania z na-

szego funduszu obywatelskiego i do 
końca sierpnia wykonawca sobie z tym 
poradzi – może z wyjątkiem postawie-

nia zegara wolnostojącego, gdzie kon-

serwator zażyczył sobie dokumentacji. 
Warto podkreślić, że do wszystkich za-

dań musieliśmy dołożyć naszych włas-
nych środków finansowych, a z końcem 
roku zrobimy podsumowanie i wtedy 
zobaczymy, jak to wszystko wyszło.

– Nie samą pracą żyje wasza 
społeczność…

– …więc 25 sierpnia odbędą się 
dożynki, które zorganizujemy na 
Rynku w Głubczycach, i na które ser-
decznie zapraszam wszystkich czytel-
ników miesięcznika „Gmina Polska”!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

11.00  Formowanie korowodu dożynkowego przy 
ul. Kochanowskiego – parking naprzeciwko staro-
stwa. Przemarsz korowodu do kościoła. Korowód 
poprowadzą Branickie Mażoretki „Kaprys” wraz  
z orkiestrą „Plania” z Raciborza 
11.30-13.00  Dziękczynna Msza św. – oficjalne roz-
poczęcie dożynek. Poświęcenie koron dożynko-
wych i chleba oraz przejście korowodu na Rynek 
13.15  Wystąpienie burmistrza Głubczyc, powitanie 
gości i otwarcie części artystycznej dożynek 
13.30  Występ mażoretek i orkiestry „Plania” 
14.00  Prezentacje artystyczne młodzieży szkolnej 

15.00  Wręczenie podziękowań w uznaniu zasług 
dla rozwoju wsi i aktywizacji lokalnej społeczności. 
Korony dożynkowe 
15.30  Grupa Estradowa „Miriam” MOK
16.00  Kamila Klein 
16.30  „ONLY–M” 
17.30  Kabaret – Piotr Korólczyk 
18.30  Universe 
20.00  Gwiazda wieczoru – Kamil Bednarek 
21.30  Zespół DOXXX 
23.00  DJ 
24.00  Zakończenie dożynek

Program Dożynek Gminnych w Głubczycach 
25 sierpnia 2019

Burmistrz Adam Krupa
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Jordanów Śląski

Pielgrzymka

Urząd Gminy w Pielgrzymce
Pielgrzymka 109a/1
59-524 Pielgrzymka

tel. 76 877 50 13, 76 877 50 26 
fax 76 743 70 00, 76 877 50 13 w. 116

sekretariat@pielgrzymka.biz
www.pielgrzymka.biz

Urząd Gminy Jordanów Śląski
ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski
tel. 71 391 15 80
fax 71 391 15 90

ug@jordanowslaski.pl
www.jordanowslaski.pl

Z tą gminą sąsiadują znacznie 
zasobniejsze finansowo 
samorządy, ale Jordanów 
Śląski też ma przed sobą 
swoje szanse rozwojowe, 
potrzeba tylko determinacji, 
dobrych strategicznych 
planów i odpowiedniego 
zaangażowania samorządu. 
Przed gminą otwierają 
się nowe perspektywy, 
tym bardziej, że są nowe 
władze i nowa rada, 
którym zależy na realizacji 
potrzebnych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych 
i polepszeniu poziomu życia 
miejscowej społeczności.

– Przez pierwsze półrocze 
zajmowaliśmy się tym, co było, 
tym, co jest, i wciąż myślimy 
o tym, co będzie w najbliższym 
czasie – uśmiecha się wójt Paweł 
Filipczak. – W pierwszych mie-
siącach tego roku planowaliśmy 
zadania i dopiero drugie półro-
cze pokaże, co z tych planów 
uda się nam zrealizować. Uży-
wając kolokwializmu, weszli-
śmy w kilka istotnych projektów, 
a jednym z nich jest duże przed-
sięwzięcie dotyczące termomo-
dernizacji budynku szkoły, które 
kosztuje ponad 5 mln zł. Trzeba 
było szybko opracować różne do-
kumenty i projekty, w tym audyt 

energetyczny, a teraz z nadzieją na po-
wodzenie czekamy na rozstrzygnię-
cie konkursu z Dolnośląskiej Insty-
tucji Pośredniczącej. Natomiast drugi 
napisany przez nas projekt obejmuje 
modernizację przyszkolnego boiska, 
a ponadto przymierzamy się do za-
montowania instalacji fotowoltaicznej 
na terenie oczyszczalni ścieków. Nie-
stety – tak jak wszystkie samorządy 
w kraju – już dzisiaj słono płacimy za 
energię, więc warto być zapobiegli-
wym i już teraz pomyśleć o minima-
lizowaniu kosztów. Ponadto uczest-

niczymy w powiatowym programie 
„Bezpieczna droga”, który będziemy 
realizować w drugim półroczu i prze-
znaczymy na niego 400 tys. zł, a drugie 
tyle wyłoży Powiat Wrocławski, z któ-
rym współpraca układa się wzorcowo.

Jest tajemnicą poliszynela, że po-
wodzenie wielu samorządowych 
przedsięwzięć zależy w dużej mierze 
od dobrej współpracy między wło-
darzem gminy a radnymi. W gminie 
Jordanów Śląski tej współpracy 
zarzucić wiele nie można.

– Moja współpraca z radą gminy 
jest naprawdę na dobrym poziomie, 
udało mi się przekonać do niej pra-
wie wszystkich radnych i działamy 
w jednym, wspólnie obranym kie-
runku – ocenia wójt Paweł Filipczak. 
– Ostatnio rozmawialiśmy o tegorocz-
nych inwestycjach i radni dobrze rozu-
mieją, że są sprawy ważne i są również 
te najważniejsze, a zarządzanie gminą 
Jordanów Śląski staramy się rozpocząć 
od realizacji zadań najważniejszych 
dla naszej całej społeczności – na przy-
kład przebudowy nieprzejezdnej drogi 
w Karolinie, gdzie ostatnio nie doje-
chała karetka pogotowia ratunkowego. 

Samorządowi Jordanowa Śląskie-
go zależy nie tylko na wzbogacaniu 
infrastruktury gminy, ale nie mniej 
na rozwoju osadnictwa.  

Na początek sprawy najważniejsze
– Ważny jest rozwój gospodarczy 

gminy, ale także jej potencjał ludzki 
i intelektualny – podkreśla wójt 
Filipczak.

Od konsekwencji samorządu i pra-
cowitości ludzi zależeć będzie niewąt-
pliwie rozwój gminy Jordanów Śląski. 
Istotny będzie kierunek inwestycyjny, 
przedsiębiorcy oraz strefa aktywności 
gospodarczej, położona wzdłuż drogi 
krajowej nr 8, a z drugiej strony nowe 
osiedla i nowi mieszkańcy. Warto 
podkreślić, że „ósemka” ma być prze-
budowana, co też jest dobrym zwia-
stunem dla przyszłości gminy i już dzi-
siaj widać, że ta przyszłość może być 
całkiem dobra.

HS (TS)

Ma 43 lata, żonę Olgę i dwoje dzieci. 
Jest członkiem Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego. Ukończył studia 

magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania w sektorze publicznym na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym. Po studiach przez dwadzieścia lat uczył wycho-
wania fizycznego w szkole podstawowej, a od lat dwunastu lat związany 
jest z samorządem. Był radnym w gminie Jordanów Śląski, później w po-
wiecie wrocławskim. Wybory samorządowe na wójta gminy Jordanów 
Śląski wygrał w pierwszej turze z ponad 60-procentowym poparciem. 
Motto życiowe: „Warto koncentrować się na tym, co dzieje się tu i teraz”. 
Wysportowana sylwetka, uprzejmy, słowny, energiczny.

PAWEŁ FILIPCZAK 

Wójt Paweł Filipczak
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Rozmowa 
z TOMASZEM SYBISEM, 
wójtem gminy Pielgrzymka

– Proszę o podsumowanie 
pierwszego, wolno rozpędzają-
cego się pod względem inwesty-
cyjnym półrocza. Jakie były te 
miesiące w Pielgrzymce? Jak pan 
ocenia ten okres?

– W większości przez pierwsze 
sześć miesięcy tego roku wszyst-
ko przebiegało zgodnie z naszymi 
planami. Kontynuujemy wcześniej 
rozpoczęte zadania, w tym moder-
nizację Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Twardocicach i Szko-
ły Podstawowej w Proboszczowie. 
Przyznaję, że mieliśmy trochę 
problemów z rozpoczęciem tych 
prac, ale w końcu udało nam się 
wyłonić wykonawców i zakładam, 
że do końca wakacji roboty zostaną 
ukończone. Ruszyły także oczeki-
wane długo przez miejscowe spo-
łeczności inwestycje – to budowa 
dwóch świetlic wiejskich, w Piel-
grzymce i Jastrzębniku.

– W ubiegłym roku na ryn-
ku wykonawców było niełatwo, 
dużo przetargów nie dochodzi-
ło do skutku, a ceny materiałów 

budowlanych i usług szybowały 
niebotycznie. Wydaje mi się, że 
to wszystko było także związane 
z wyborami samorządowymi, ale 
w tym roku jest już chyba nor-
malniej.

– Nie ma jednak rąk do pracy. 
Jest z tym niemały problem, ale ceny 
– choć trochę wyższe 
– się ustabilizowały 
i przy wspomnianych 
przeze mnie dwóch 
inwestycjach, gdzie 
w tym roku rozstrzy-
ga l iśmy przet a r-
gi, zmieściliśmy się 
w kosztorysach. 

– W ubiegłej ka-
dencji współpra-
ca między panem 
a radnymi była na 
niezłym poziomie 
i można by powiedzieć, że szli-
ście jednym, wybranym wspól-
nie kursem. Nie było większych 
problemów i zatargów, lecz mery-
toryczne i owocne współdziałanie. 
W tym roku jest nowa rada. Jak 
pan ocenia współpracę z nią?

– Oceniam ją bardzo dobrze. 
Jest merytoryczna, wspólnie dys-
kutujemy i choć nieraz spieramy się 

co do niektórych działań, to prze-
de wszystkim zawsze razem wy-
pracowujemy decyzje na komisjach 
i sesjach. Mogę śmiało powiedzieć, 
że nasza rada zdecydowanie wspie-
ra mnie we wszystkich działaniach 
i nie przeszkadza – i tak właśnie po-
winno być, jeśli chcemy dobrze pra-

cować na rzecz całej 
naszej społeczności.

– Czy w drugiej 
połowie tego roku coś 
nowego pojawi się na 
inwestycyjnej tapecie 
gminy Pielgrzymka, 
czy też skupicie się na 
kontynuowaniu rea-
lizacji wcześniej roz-
poczętych inwestycji?

– Będziemy da-
lej prowadzić prace 
związane z kontynu-

acją przedsięwzięć, a poza tym 
czekamy na drogi, bowiem nie-
bawem będziemy wyłaniać wy-
konawcę dwóch odcinków dróg 
– w Pielgrzymce i w najmniejszej 
naszej miejscowości, Nowych Łą-
kach. Ponadto czekamy na dru-
gą transzę środków finansowych, 
które mają być nam przekazane 
w ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. W pierwszej tran-
szy nie dostaliśmy żadnych pie-
niędzy, ale liczę na to, że jesienią 
otrzymamy jakieś środki i dzięki 
temu uda się nam zrobić kolejny 
odcinek drogi.

– Czy most w Pielgrzymce jest 
już zrobiony?

– Niestety, jest jeszcze za-
mknięty, ale Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei deklaruje, że inwe-
stycja zostanie zakończona w lipcu 
i most będzie oddany do użytko-
wania, a dzięki temu odetchną od 
nadmiernego ruchu nasze gminne 
i powiatowe drogi. Chcę też pod-
kreślić, że zamierzamy wspólnie 
z Powiatem Złotoryjskim remon-
tować drogi powiatowe w ramach 
Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych, ale musi-
my zabezpieczyć na to finansowe 
środki własne, a starostwo pie-
niędzy nie ma. Musimy to zrobić, 
bowiem jest to jedna z naszych 
najważniejszych potrzeb inwe-
stycyjnych gminy w tej kadencji. 
To długie odcinki dróg i strasznie 
zdegradowane, bowiem przez lata 
nic nie było na nich robione.

– Niestety, Powiat Złotoryjski 
już od wielu lat nie ma pienię-

Podstawą dobra współpraca
dzy ani pomysłów, jak je zdobyć 
– gminy tego powiatu nie mają 
łatwej z nim współpracy…

– …i są już tego konsekwen-
cje, ponieważ Wojcieszów w re-
ferendum zdecydował o przejściu 
do powiatu jeleniogórskiego, my 
zresztą też jesteśmy zbulwersowa-
ni tym, że Powiat Złotoryjski nie 
wykonuje swoich podstawowych 
funkcji i obowiązków. Nie może 
przecież być tak, że nie możemy 
się doczekać działań starostwa 
– m.in. utrzymania stanu technicz-
nego dróg powiatowych, koszenia 
poboczy dróg i podcinania kona-
rów drzew! 

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Wójt Tomasz Sybis
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Ścinawa

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie
Rynek 17

59-330 Ścinawa
tel. 76 740 02 00
fax 76 740 02 01

urzad@scinawa.pl
www.scinawa.pl

Kąty Wrocławskie

Urząd Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

tel. 71 390 72 00, 71 390 72 06
fax 71 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl

E-usługi brzmi może nieco 
tajemniczo, ale to przede 
wszystkim działania nowoczesne 
mające na celu zapewnienia 
maksymalnego komfortu 
korzystania z usług administracji. 
Powiat Wrocławski 
wraz z miastem i gminą 
Kąty Wrocławskie i siedmioma 
innymi samorządami realizują 
niezmiernie ważny 
projekt wdrożeniowy, 
którego wymiernym efektem są 
jakościowo nowe, 
elektroniczne usługi publiczne 
realizowane w urzędach.

Wiek XXI jest czasem postępu 
technicznego i szybkich przemian 
cywilizacyjnych. Kto za tym nie na-
dąży, ten zostanie w tyle i już mo-
że nie dogonić pociągu z napisem 
„innowacyjność”. Warto też pod-
kreślić, iż znacząca część Polaków 
przez internet dokonuje m.in. zaku-
pów, płaci rachunki, szuka pracy, 
rejestruje się do lekarza i sprawdza 
oceny swoich dzieci w szkole, uży-
wając komputera jako urządzenia 
pomagającego i ułatwiającego ży-
cie. Samorząd nie może być w tyle 
i właśnie projekt „Zwiększenie do-

stępności i jakości usług publicznych 
dla mieszkańców i podmiotów go-
spodarczych Powiatu Wrocławskie-
go oraz ośmiu gmin: Czernicy, Dłu-
gołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów 
Wrocławskich, Kobierzyc, Miet-
kowa, Siechnic i Żórawiny”, który 
współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Całkowita wartość projektu dla 
gminy Kąty Wrocławskie wynosi 
2 306 000 zł, przy wkładzie własnym 
356 236 zł – a te środki finansowe 
zostały przeznaczone m.in. na zakup 
infrastruktury serwerowej i sieciowej, 
macierzy dyskowej, stacji roboczych, 
laptopów, skanerów, urządzeń wie-
lofunkcyjnych, drukarek sieciowych 
i wielu niezbędnych oprogramowań.

Celem projektu jest wdrożenie 
zaawansowanych e-usług publicz-
nych usprawniających i racjonali-
zujących pracę oraz komunikację 
pomiędzy urzędem, mieszkańcem 
i przedsiębiorcą. Krótko mówiąc, 
w Kątach Wrocławskich przez inter-
net można będzie załatwiać zobo-
wiązania z tytułu podatku od nieru-

chomości osób fizycznych, podatku 
od nieruchomości osób prawnych, 
podatku rolnego i leśnego osób fi-
zycznych, podatku rolnego i leśnego 

osób prawnych, podatku od środków 
transportu, z tytułu wywozu odpa-
dów komunalnych, zezwolenia na ko-
rzystanie z dróg w sposób szczególny, 
wniosek o nadanie numeru porządko-
wego nieruchomości, wniosek o wy-
danie wypisu/wyrysu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego i zezwolenie na wycinkę lub 
przesadzanie drzew albo krzewów.

Dzięki temu projektowi załatwia-
nie spraw ulegnie skróceniu oraz 
wyeliminuje się, a przynajmniej 
ograniczy, konieczność osobistego 

stawiennictwa mieszkańca w urzę-
dzie. Ponadto udostępnienie apli-
kacji na urządzenia mobilne oraz 
platformy EBOI (Elektronicznego 
Biura Obsługi Interesanta) umożli-
wi sprawdzenie stanu sprawy, infor-
macji podatkowych, zrealizowanie 
płatności, przekazanie informacji 
o awarii oświetlenia, drogi, chod-
nika lub innych zdarzeniach i po-

Z nowoczesnością za pan brat
zwoli na przekazywanie mieszkań-
com powiadomień o występujących 
lub przewidywanych zagrożeniach. 
Z drugiej strony zostaną stworzone 
narzędzia do elektronicznego za-
rządzania obiegiem i przechowy-
wania dokumentacji, co zapobiegnie 
wielokrotnemu powielaniu i gro-
madzeniu tych samych dokumen-
tów w różnych miejscach. Ponadto 
obniży koszty zużycia materiałów 
biurowych.

Zatem stwierdzenie, że „od teraz 
załatwisz sprawę urzędową szybko 
i sprawnie, bez wychodzenia z domu 
czy biura” – w Kątach Wrocławskich 
nie jest zwykłym sloganem, lecz 
po prostu prawdą. HS (TS)

Ratusz w Kątach Wrocławskich
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Rozmowa 
z burmistrzem Ścinawy 
KRYSTIANEM KOSZTYŁĄ

– Jak pan ocenia pierwsze pół-
rocze? Czy wszystkie zadania re-
alizowane są planowo?

– Pierwsze półrocze w gminie 
Ścinawa upłynęło pod znakiem in-
westycji realizowanych w zakresie 
robót budowlanych, a są to prze-
de wszystkim dwa zadania – bu-
dowa nowej świetlicy w Parszo-
wicach i rozbudowa Regionalnego 
Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Dziewinie.

– Na czym polega ta rozbudowa?
– Jest tam dobudowywana jed-

na sala edukacyjna w ramach po-
zyskanych środków finansowych 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego. Warto także podkreślić, iż 
w zakresie rozbudowy ROEE i jego 
wyposażenia zleciliśmy również 
budowę jednostki pływającej, która 
aktualnie powstaje już w stocz-
ni w Januszkowicach. Przed dwo-
ma miesiącami byłem na kontroli 
w Krapkowicach, gdzie spawano 
i składano pierwsze elementy na-
szego statku, jutro jedziemy na po-
nowną kontrolę i zobaczymy, czy 

prace przebiegają zgodnie z har-
monogramem.

– Widzę, że trzyma pan rękę 
na pulsie.

– Oczywiście! Tym bardziej, że 
korzystamy z unijnego dofinanso-
wania i pieniądze musimy termi-
nowo rozliczyć – czyli do sierp-
nia. Chcemy więc na własne oczy 
zobaczyć, na jakim etapie są pra-

ce związane z budową tej 
jednostki. Przypomnę je-
dynie, że jest to jednost-
ka pasażerska mieszcząca 
dziewięćdziesięciu kilku 
pasażerów. Dolny pokład 
będzie salą wykładową 
i restauracyjną, a na gó-
rze – pokład widokowy 
z markizą chroniącą od 
słońca. Długość statku to 
25 metrów.

– A służyć będzie prze-
de wszystkim…

– …do celów eduka-
cyjnych, zaprosimy na na-
szą pływającą jednostkę 
wszystkich tych, którzy 
korzystać będą z Regio-
nalnego Programu Edu-
kacji Ekologicznej, a są to 
głównie uczniowie szkół 
i przedszkolaki, którzy 

teraz korzystają z naszej oferty 
w węższym zakresie. Na ścinaw-
skiej jednostce pływającej będą mo-
gli obserwować przez lornetki wspa-
niałą przyrodę Łęgów Odrzańskich, 
obszaru chronionego Natura 2000. 
W pobliżu mamy ujście Kaczawy 
do Zimnicy i Odry oraz pobliski re-
zerwat przyrody Łęg Korea i wiele 
innych użytków ekologicznych 

i atrakcji, które można spotkać 
w dorzeczu Odry.

– W samorządach rozliczne są 
ostatnie programy z unijnego pro-
gramowania…

– A my ponad rok opracowujemy 
dokumentację projektową związa-
ną z największą inwestycją w naszej 
gminie – przebudową i budową no-
wej kanalizacji w mieście i na ob-
szarach wiejskich. Teraz trwają prace 
związane z dokumentacją projekto-
wą dotyczącą czternastu wsi, gdzie 
powstanie około 60 km nowej sieci 
kanalizacyjnej, a jednocześnie pra-
ce projektowe obejmują nowe na-
wierzchnie dróg w tych miejscowoś-
ciach i montaż oświetlenia ulicznego. 
Ogłosiliśmy również przetarg na wy-
łonienie wykonawcy prac projekto-
wych związanych z przebudową 
ogólnospławnej kanalizacji w mie-
ście, którą rozdzielimy na sanitar-
ną i deszczową. Niewątpliwie na-
szym sukcesem jest to, że udało nam 
się zwiększyć dofinansowanie tych 
kanalizacyjnych przedsięwzięć, co 
spowodowało urealnienie wykonania 
tego niezmiernie kosztochłonnego 
zadania. Do wcześniejszych prawie 
35 mln zł Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej dorzucił aż 22 mln zł, ale ponie-

Świetlica, statek i kanalizacja
waż całe przedsięwzięcie podrożało, 
to musieliśmy zabezpieczyć pienią-
dze na nasz wkład własny i zwięk-
szyć wysokość nisko oprocentowanej 
pożyczki z NFOŚiGW.

– Nie samą pracą, inwestycjami 
i gospodarką lokalne społeczności 
przecież żyją. Niedługo dożynki 
gminne w Ścinawie…

– A wcześniej – 19 i 20 lipca – 
„Blues nad Odrą”, który odbędzie 
się w ścinawskim porcie, zaś na do-
żynki ostatni raz zapraszamy na na-
sze błonia w dniu 24 sierpnia i będą 
to jednocześnie dożynki powiatowe. 
Na te spotkania serdecznie wszyst-
kich zapraszam!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Burmistrz Krystian Kosztyła
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Urząd Miasta i Gminy 
w Szczytnej

ul. Wolności 42
57-330 Szczytna
tel. 74 868 33 05
fax 74 868 30 20

szczytna@szczytna.pl
www.szczytna.pl

Szczytna

Dwa czerwcowe weekendy były dla Szczytnej dość 
wyjątkowe. Czar czterech kółek w dwóch bardzo różnych 
wydaniach wzbudził bardzo duże zainteresowanie.

Eliminacje do Deskorolkowych Mistrzostw Polski oraz  
VIII Rajd Królewski Samochodów Zabytkowych to imprezy z jed-

nej strony dość różne, ale z drugiej (wbrew pozorom) sporo je też 
łączy. Na początek – cztery kółka. To jednak nie wszystko. Dla 
skaterów i pasjonatów pięknych zabytkowych aut wspólnym mia-

nownikiem jest też bez wątpienia wielkie zaangażowanie w to, 
co robią. I chociaż to dość różne – delikatnie mówiąc – środowi-
ska, to radość, danie całego siebie swoim zainteresowaniom, wi-
doczna wspólnota grupy, chęć bycia razem na pewno łączą właś-

cicieli zabytkowych jaguarów, mercedesów czy aston martinów  
oraz miłośników skateboardingu.

W tym roku Szczytna ponownie wróciła na SkateMapę dzię-

ki eliminacji Deskorolkowych Mistrzostw Polski. Na SkatePlazie  
w Szczytnej pojawili się zawodnicy z wielu miast Polski, którzy 
rywalizowali o dzikie karty, nagrody rzeczowe oraz finansowe.

– To drugie zawody tej rangi w Szczytnej. Już kiedyś rozgrywa-

ne tu były eliminacje Mistrzostw Polski. Tym razem przyjechało aż 
70 osób, w tym 10 dziewczyn. To jest dobry wynik. Są zawodnicy 
m.in. z Warszawy, Katowic, Gdyni, Gdańska, Brzegu, Szczecina… 
Miejsce przeurocze. Pogoda świetna – mówi Szymon Kuś, główny 
koordynator Mistrzostw Polski z ramienia Polish Skate Federation. 
– W Szczytnej odbywa się druga z dziewięciu imprez eliminacyj-
nych. Pierwsza była w Bolesławcu, kolejna będzie w Krakowie.  
A wielki finał Mistrzostw Polski w Gdyni 15 września.

Chętnych do kibicowania i oglądania trików na desce nie 
brakowało. Laicy mogli się też dowiedzieć, co to takiego ollie, 
frontside, pop shovit, kickflip… Można też było emocjonować się  
slidami i grindami.

Przypomnę, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski potwier-
dził obecność skateboardingu jako dyscypliny olimpijskiej. Czy to 
się komuś podoba czy nie, deskorolka wraz z takimi dyscyplinami 
jak baseball, softball, surfing, karate i wspinaczka sportowa zade-

biutują w czasie Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
Tydzień po zawodach skaterów Szczytna gościła uczestników 

VIII Rajdu Królewskiego Samochodów Zabytkowych. Jest on or-
ganizowany od 2002 roku przez Macieja Rzepeckiego, wielkiego 
pasjonata dawnej motoryzacji, właściciela cenionej w całej Europie 
firmy zajmującej się renowacją zabytkowych aut.

– Jesteśmy na Ziemi Kłodzkiej po raz drugi. Pierwszy raz by-

liśmy tutaj dokładnie dziesięć lat temu. Tym razem spod pałacu  
w Jabłonnie, niedaleko Warszawy, wyjechało 19 załóg. Poza uroczą 
Szczytną odwiedzamy też i rywalizujemy w Wałbrzychu, Polanicy, 
Dusznikach, Kudowie, Lądku, Międzylesiu czy Wambierzycach  
– powiedział nam Maciej Rzepecki.

Jak twierdzą organizatorzy, Rajd Królewski to nie tylko ry-

walizacja. To także niepowtarzalna okazja do niekończących się 
rozmów, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości.  
To wieczorne spotkania, koncerty, spacery. Wspólna pasja tworzy 
wyjątkową, rodzinną atmosferę, która łączy pokolenia.

– To świetna okazja do zobaczenia naprawdę niezwykłych aut. 
Z radością gościmy te jaguary i aston martiny na naszym deptaku 
– mówi Jerzy Król, burmistrz Szczytnej.

emt (TS)

Jaguary 
i skaterzy
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Kłodzko – gmina

Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a

57-300 Kłodzko
tel. 74 647 41 00
fax 74 647 41 03

ug@gmina.klodzko.pl
www.gmina.klodzko.pl

Rozmowa  
ze ZBIGNIEWEM TUREM, 
wójtem gminy Kłodzko

– Jak pan ocenia pierwsze pół-
rocze? Jakie, pana zdaniem, by-
ło ono dla samorządu gminy  
Kłodzko?

– W tym krótkim czasie udało mi 
się podjąć kilka istotnych decyzji do-

tyczących organizacji pracy i funk-

cjonowania naszego urzędu gminy. 
A czy są one trafne, to zobaczymy 
w przyszłości i najlepiej ocenią to 
mieszkańcy.

– Czy były to zmiany rewolu-
cyjne?

– Nie była to żadna rewolucja, 
lecz raczej zmiany organizacyjne  
i personalne przesunięcia między re-

feratami w urzędzie oraz zmiany do-

tyczące wyborów sołtysów. W tym 
wypadku można już mówić o pewnej 
rewolucji, bowiem wcześniej wybo-

ry sołtysów na zebraniach wiejskich 
nie cieszyły się dużą popularnoś-

cią. Przykładowo, gdy sołectwo li-
czyło sobie około 1400 mieszkań-

ców, na zebraniu było np. 20 osób  
i trudno sobie wyobrazić, że wy-

brany przy takiej frekwencji sołtys 

miał odpowiedni mandat zaufania  
i reprezentowania tegoż sołectwa. 
Dokonaliśmy zatem zmian w statucie 
sołeckim i w tym roku po raz pierw-

szy wybory na sołtysów odbyły się  
w ten sam sposób, w jaki wybiera 
się wójta czy burmistrza. Powołana 
została gminna komisja wyborcza 
oraz komisje sołeckie, a głosowało 
się na podstawie list wyborczych, 
tak jak to jest podczas wyborów  
samorządowych.

– Czy dzięki tym zmianom fre-
kwencja przy wyborach sołtysów 
była większa?

– I to zdecydowanie! Średnia fre-

kwencja tegorocznych wyborów na 
sołtysów wyniosła w naszej gminie 
około 32 procent, a były nawet takie 
miejscowości jak Gorzuchów, gdzie 
wyniosła 54 procent. W Ołdrzycho-

wicach Kłodzkich na zebrania przy-

chodziło zwykle od 20 do 30 osób,  
teraz głosowało 300… To jest zna-

czący postęp, a wybrany przez 
większą reprezentację miejscowej 
społeczności sołtys ma większy 
mandat zaufania do sprawowania 
swojej funkcji i co za tym idzie, też 
czuje się pewniej.

– Co przez te pierwsze miesią-
ce udało się wam zrobić w sferze 
działań inwestycyjnych i infra-
strukturalnych?

– Przede wszystkim kontynu-

owaliśmy i kończyliśmy inwestycje 
wcześniej rozpoczęte, które odzie-

dziczyliśmy po moim poprzedni-
ku, co zresztą podkreślałem jeszcze 
podczas kampanii wyborczej w roku 
ubiegłym. Ale jednocześnie udało 
nam się opracować kilka dokumen-

tacji i złożyliśmy wnioski o dofinan-

sowania nowych zadań wpisanych 
już w mój program.

– Jakie były i jakie są tegorocz-
ne priorytety inwestycyjne?

– Najważniejszym zakończonym 
przez nas przedsięwzięciem, reali-
zowanym wspólnie z innymi gmina-

mi i Stowarzyszeniem Ziemi Kłodz-

kiej, jest ścieżka typu singletrack  
– pierwsza profesjonalna trasa ro-

werowa na naszym terenie. Wspól-
nie wybudowaliśmy ponad 132 km  
singletracków wiodących przez 
wspaniałe lasy, z czego na terenie 
gminy Kłodzko zbudowanych jest 
w dwóch pętlach 15 km ścieżek, co 
kosztowało nas ponad 770 tys. zł, 
przy unijnym dofinansowaniu zada-

nia wynoszącym ponad 69 procent. 
Najważniejsze – co widać na forach 
społecznościowych – że ścieżki te 
cieszą się dużą popularnością, ale na 
jednej pętli mamy problem, bowiem 
trwa tam wycinka drzew związana 
z klęską spowodowaną plagą kor-
nika drukarza – do lasu nie można 
wjeżdżać, więc ta pętla singletracka 
jest nieczynna, ale mam nadzieję, że 
jest to sytuacja przejściowa. Ponad-

to zakończyliśmy remont i adaptację 
pomieszczeń po byłej szkole w Jasz-

kowej Górnej na Dzienny Dom „Ak-

tywny Senior” oraz budowę sieci wo-

dociągowej w Wojborzu, Podzamku 
i Wilczej oraz sieci kanalizacyjnej  
w Święcku. Całkowity koszt tego za-

dania wyniósł ponad 4,2 mln zł, przy 
dofinansowaniu ponad 1,9 mln zł.  
Poza tym ukończyliśmy drogę  
w Ławicy i kończmy już rewitaliza-

cję społeczną i przestrzenną Kłodzka 
i Krosnowic – całkowity koszt zada-

nia wynosi prawie 5,2 mln zł, przy 
dofinansowaniu 3,3 mln zł.

– Na czym polega ta rewitali-
zacja?

– Na kompleksowym remoncie 
„Podhalanki”, dużego obiektu kul-
turowego i jednej z największych sal 
w naszej gminie, która pomieści na-

wet 400 osób. Poza tym wyremon-

towaliśmy filię biblioteki publicznej  
i do końca sierpnia mamy zamiar 
zakończyć budowę wiejskiego miej-
sca spotkań w Krosnowicach. War-
to też podkreślić, że otrzymaliśmy 
dofinansowanie do budowy trzech 
świetlic tematycznych – w Łącznej,  
Kamieńcu i Roszycach; całkowi-
ty koszt inwestycji wynosi ponad  
2,1 mln zł, przy dofinansowaniu po-

nad 1,2 mln zł. To zadanie już zo-

stało zainicjowane, rozstrzygnięto 
przetargi i inwestycja jest w trak-

cie realizacji, a podobne dofinanso-

wanie na budowę kolejnych trzech 
świetlic uzyskał Ośrodek Kultury 
Gminy Kłodzko, dzięki czemu zbu-

dujemy świetlice w Droszkowie, 
Młynowie i Gorzuchowie.

– Jest tajemnicą poliszynela, że 
sukces w pracy włodarza gminy  
i całego samorządu polega w dużej 
mierze na współpracy wójta, bur-
mistrza lub prezydenta z radnymi. 
Jak ta współpraca wygląda w gmi-
nie Kłodzko?

– Oceniam, że moja współpraca 
z radnymi układa się dobrze. Oczy-

wiście każdy z radnych ma swoje 
oczekiwania i swoje programy, które 
chcieliby realizować, ale najważniej-

sze jest to, abyśmy potrafili ze sobą 
merytorycznie rozmawiać, wspólnie 
ustalać najważniejsze dla gminy i jej 
mieszkańców priorytety i po prostu 
dogadywać się. Przecież podpisa-

liśmy się pod programem, który ja 
firmowałem i w imię szacunku dla 
całej społeczności naszej kłodzkiej 
gminy róbmy wszystko, aby krok 
po kroku ten program zrealizować. 
Duże oczekiwania mieszkańców na-

szej gminy dotyczą dróg, oświetlenia 
oraz wodociągów i kanalizacji.

– A gdy powstanie prawdziwa 
trasa S8, to zdeterminuje także 
rozwój waszej gminy…

– …a Kotlinie Kłodzkiej potrzeb-

na jest ta „ósemka” jak tlen do oddy-

Najważniejsze – dobra współpraca
i realizacja celów

chania! Trwają teraz spotkania zwią-

zane z wyborem wariantu przebiegu 
tej trasy. Pod uwagę dla naszej Ziemi 
Kłodzkiej brane są cztery możliwo-

ści. Uważam, że dla nas najlepszy 
jest wariant A4, w którym droga nie 
przechodzi przez Bardo, tylko skrę-

ca w stronę Dzbanowa i Laskówki, 
a następnie wychodzi 600-metro-

wym tunelem w Boguszynie. Ten 
wariant jest – moim zdaniem – naj-
mniej inwazyjnym i kolizyjnym oraz 
najmniej zdewastuje tereny zurba-

nizowane. 
– A jakie pana zdaniem są naj-

większe walory gminy Kłodzko?
– To bez wątpienia mądrzy  

i pracowici ludzie. Nasza gmina jest 
piękna i gospodarna, dlatego też roz-

wija się osadnictwo, a nowi miesz-

kańcy budują tutaj swoje domy także 
dzięki nietuzinkowym walorom kli-
matycznym i krajobrazowym kłodz-

kiej ziemi oraz estetyce naszych 
miejscowości. Widać, że kontynu-

owany konkurs na najpiękniejszą  
i najaktywniejszą miejscowość przy-

nosi spodziewane efekty, ponieważ 
nasze wioski są naprawdę zadbane  
i wspaniałe.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Ma 55 lat, jest żonaty, ma jedną 
córkę i jednego wnuka. Ukoń-
czył wyższe studia ekono-
miczne (Uniwersytet Opolski),  
a także studia podyplomo-
we na Uniwersytecie Wroc-
ławskim w zakresie zarządza-
nia pomocą społeczną i na 
Uniwersytecie Ekonomicz-
nym – również podyplomo-
we – zarządzanie administra-
cją publiczną. Jest członkiem 
Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego. Jeszcze przed stu-
diami był  k ierownik iem  
w Domu Pomocy Społecznej  
w Podzamku, później przez  
14 lat – dyrektorem tej placów-
ki. W roku 2006 został radnym  
w gminie Kłodzko, w roku 2007 
wiceprzewodniczącym rady,  
a przez dwie kadencje – od 
2010 do 2018 – był przewodni-
czącym Rady Gminy Kłodzko.  
Wybory samorządowe na 
wójta gminy Kłodzko w roku 
2018 wygrał w pierwszej turze  
z poparciem około 62 procent. 
Motto życiowe: „Najważniej-
sze – pomagać innym”. Elegan-
cki, uprzejmy i optymistycznie 
nastawiony do życia.

ZBIGNIEW TUR 

Wójt Zbigniew Tur 

W Krosnowicach powstaje Wiejskie Centrum Spotkań – nowoczesne miejsce rekreacji i organizacji 
imprez kulturalnych
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Żórawina

Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6

55-020 Żórawina
tel. 71 316 51 05, 71 316 51 57

fax 71 723 49 00
urzad@zorawina.pl 
www.zorawina.pl

Pod koniec czerwca 
przed kościołem 
Świętej Trójcy 
w Żórawinie na miłej 
uroczystości spotkali się 
miejscowi i wojewódzcy 
samorządowcy, 
miejscowi 
urzędnicy, historycy, 
przedstawiciele 
duchowieństwa 
i mieszkańcy gminy. 
W ten oto sposób 
zainicjowano oficjalnie 
remont wieży tej 
wspaniałej świątyni, 
który mógł się rozpocząć 
przede wszystkim 
dzięki determinacji 
wielu ludzi dobrej woli 
i finansowemu wsparciu 
rządowemu oraz 
dolnośląskiego urzędu 
marszałkowskiego.

– Wielu ludzi przez całe wieki 
troszczyło się, aby świątynia ta by-
ła dumą tej miejscowości, żeby by-
ła piękna i aby w sposób szczególny 
Bóg był tutaj czczony – powiedział 
między innymi, witając gości, 
ks. dr Cezary Chwilczyński, pro-
boszcz parafii. – Zabytki na prze-
strzeni wieków niszczeją, trzeba je 

naprawiać, konserwować, przepro-
wadzać renowacje – i dziś dołącza-
my do sztafety pokoleń ludzi, któ-
rzy dbali o tę świątynię. Chcemy, 
aby za kilka lat świątynia ta rozbły-
sła wspaniałym blaskiem. To świą-
tynia wyjątkowa, niepowtarzalna 
i jedna z najcenniejszych świątyń tej 
części Europy, a wiele jej zabytków 
ruchomych znajduje się w muzeach 
Brzegu, Wrocławia i Warszawy.

Historię i dzieje żórawińskiego 
kościoła Świętej Trójcy przybliżył 
zebranym współzałożyciel fundacji 
Dolnośląska Perła Manieryzmu i dy-

rektor Muzeum Na-
rodowego we Wroc-
ławiu prof. Piotr 
Oszczanowski. 

– Na początku 
XVII wieku, moż-
na powiedzieć, to 
nie Żórawina leżała 
pod Wrocławiem, ale 
Wrocław leżał pod 
Żórawiną i jest to pe-
wien paradoks – mó-
wił między innymi 
dyr. Oszczanowski. 
– O randze i zna-
czeniu tegoż kościo-
ła decydował przede 
wszystkim niezwy-

kły mecenat artystyczny, bowiem tak 
się składa, że najcenniejsze dzieła 
sztuki, które w tym czasie znajdowa-
ły się na Śląsku, były właśnie tutaj. To 
dwie nieobecne wybitne europejskie 
kreacje artystyczne – figura Chrystusa 
Biczowanego Adriaena de Vriesa 
z roku 1603 oraz wspaniały „Chrzest 
Chrystusa” Bartholomeusa Sprangera. 
To były wówczas najcenniejsze dzie-
ła sztuki i nieosiągalne marzenie 
wielu. A wszystko dlatego, że roz-
kochany w sztuce cesarz Rudolf II 
był tak zazdrosny o swoich artystów, 
że zabronił im wykonywania czego-
kolwiek dla kogoś innego niż dla sie-
bie samego. Mamy też do czynienia 
z niezwykłym fenomenem, który 
trwał w czasie, dlatego że tutaj w ro-
ku 1665 po całym kataklizmie, jaki 
przyniosła ze sobą wojna trzydziesto-
letnia, przybyli ludzie świetnie wy-
kształceni – obyci w świecie kano-
nicy i sufragani tworzący komisję 
rewindykacyjną, przywracającą koś-
ciołowi katolickiemu blask dawnych 
świątyń luterańskich. Warto też pod-
kreślić, że to Hanniwaldtowie sprawi-
li, że ten świat, ta cywilizacja zostały 
uratowane.

W imieniu sejmiku dolnośląskie-
go głos zabrał także przewodniczą-
cy jego komisji kultury. 

– Nasz naród wyróżnia się szcze-
gólną cechą w historii nie tylko 
Europy, ale całego świata, bowiem 
zaistniał jako naród, jako pań-
stwo, w momencie przyjęcia chrztu 
w Kościele katolickim – podkreślił 
m.in. Tytus Czartoryski. – To powód 
szczególny i nas wyróż-
niający, bowiem wiele in-
nych narodów miało swoją 
historię wcześniej, zanim 
przyjęły chrześcijaństwo. 
A dbanie o dziedzictwo 
narodowe jest naszym 
wielkim, patriotycznym 
obowiązkiem. Dbanie 
o to dziedzictwo jest też 
dbaniem o naszą historię 
i przyszłość następnych 
pokoleń.

– Nie było żadnych wąt-
pliwości co do celowości 
przekazania środków fi-
nansowych na ten obiekt 
– mówiła dyrektorka Wy-
działu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskie-
go Agnieszka Dziedzic 
– i mam nadzieję, że pieniądze te 
będą dobrze wykorzystane.

Na koniec miłej uroczystości 
głos zabrał wójt gminy Żórawina 
Jan Żukowski. 

Ratujemy perłę manieryzmu

Kościół Świętej Trójcy w Żórawinie – zabytkowy 
manierystyczny kościół obronny wzniesiony na zrębie 
dawnego gotyckiego kościoła z XIV wieku. Kościół usy-
tuowany jest na wysepce otoczonej wodami Żuraw-
ki i jest cennym przykładem architektury z początku 
XVII stulecia. Świątynia znana jest od schyłku XIV wieku, 
natomiast miejscowość została wzmiankowana po raz 
pierwszy 30 lipca 1155 roku i w dokumencie papieża 
Hadriana IV wspomniane jest, że stanowiła posiadłość 
biskupstwa wrocławskiego, a później stała się lennem 
książąt śląskich. W 1278 roku książę Henryk IV Probus 
nadał Żórawinę mieszczanom z Jawora – Heimbol-
dowi von Leuchtendorfowi i jego teściowi, a u progu 
XIV wieku wokół Żurawki zbudowano niewielki zamek 
wraz z kościołem. Teren ten obwarowano wałami, mu-
rami i dwiema bramami. W wieku XV Żórawina nale-
żała m.in. do Rothów, od nazwiska których otrzymała 

nową nazwę Rothensuerben, która obowiązywała aż 
do roku 1945. W kolejnym stuleciu miejscowość nale-
żała m.in. do Prockendorffów, a w połowie XV stulecia 
dobudowano do świątyni kaplicę. 

Kiedy na Śląsku rozpowszechniał się luteranizm, 
w 1564 roku bracia Hieronim i Matthias Procken-
dorffowie na miejsce katolickiego księdza powołali 
ewangelickiego pastora, a pamiątkami po Procken-
dorffach są płyta nagrobna Hieronima i dzwon za-
chowany do dzisiaj w kościelnej wieży. Po ich śmierci 
i krótkim przejęciu majątku przez biskupa, patronat 
nad Żórawiną przejęła rodzina Hanniwaldtów. Przy-
jacielskie relacje Adama Hanniwaldta z cesarzem 
Rudolfem II zaowocowały nie tylko otrzymaniem 
praw własnościowych, ale także sprowadzeniem 
do podwrocławskiej miejscowości artystów z kręgu 
dworu cesarskiego. Pod koniec XVI wieku żórawiński 

kościół został przebudowany w stylu manierystycz-
nym i wzbogacony o aneksy. Wojna trzydziestolet-
nia nie oszczędziła Żórawiny, a stacjonujące w okolicy 
wojska księcia oleśnickiego Wacława Pobierada splą-
drowały majątki Hanniwaldtów, w tym teren kościoła 
wraz z cmentarzem. Cztery lata po zakończeniu wojny, 
w grudniu 1652 roku, decyzją cesarza Ferdynanda III 
Habsburga Żórawinę ponownie przekazano bisku-
pom wrocławskim, następnie wieś stała się własnoś-
cią Elżbiety Marii, księżny ziębicko-oleśnickiej, ale ona 
i następni właściciele, m.in. Pruska Kamera Królewska, 
nie uposażyli w większym stopniu kościoła. 

Wiek XIX i XX to okres remontów kościoła, który 
ominęła zawierucha II wojny światowej. Świątynia 
miała bogaty w dzieła sztuki manierystycznej wystrój 
wnętrza. Obecnie skarby te znajdują się w muzeach 
w Warszawie, Wrocławiu i Brzegu.

– Rozpoczynamy dzisiaj kolej-
ny etap ratowania serca naszej małej 
ojczyzny w gminie Żórawina – mówił 
wzruszony wójt. – Z tego kościoła je-
steśmy bardzo dumni i jestem dzisiaj 
ogromnie wdzięczny wszystkim lu-
dziom dobrego serca, którzy przyczy-

nili się do rozpoczęcia remontu naszej 
świątyni, co jest niezbędne, aby ura-
tować ten piękny i szacowny zabytek 
– kawałek wspaniałej historii naszej 
ziemi. HS (TS)

Rozpoczęcie remontu wieży żórawińskiej świątyni to bardzo ważny moment w życiu gminy 
(pierwszy z lewej – wójt Jan Żukowski)

Kościół pw. Świętej Trójcy – prawdziwy skarb nie tylko 
dolnośląskiej ziemi

A na wieży prace już się rozpoczęły Wójt Jan Żukowski bardzo serdecznie dziękował dyrektorowi Piotrowi Oszczanowskiemu
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Urząd Gminy 
w Krośnicach 
ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 
tel. 71 384 60 00 
fax 71 384 60 15 

sekretariat@ug.krosnice.pl
www.krosnice.pl

Krośnice

Rozmowa z ANDRZEJEM BIAŁYM, wójtem gminy Krośnice

– Połowa roku za krośnickim samorządem, rozpoczął się też 
w ostatni weekend kwietnia sezon waszej kolejki wąskotorowej.

– A sezon zainaugurowaliśmy Rajdem Śladami Ryszarda 
Szurkowskiego. To naprawdę bardzo fajna impreza, a tegoroczna 
miała szczególny wydźwięk ze względu na wcześniejszy dramatycz-
ny wypadek pana Ryszarda, który dzielnie i z determinacją walczy 
o powrót do zdrowia. Nasza społeczność wspiera jego zmagania 
zdrowotne – rajdowe wpisowe przeznaczyliśmy na rehabilitację 
kolarskiego mistrza. Co ciekawe, Ryszard Szurkowski był w tym 
czasie w Świebodowie, w swoim rodzinnym domu, ale pogoda była 
kiepska i nie pojawił się na rajdzie. Za to oczywiście wspierał nas 
i pojawił się nawet krótki filmik, w którym pozdrowił wszystkich 
uczestników rajdu. To było bardzo budujące i sympatyczne.

– Jak dużo osób uczestniczyło w tegorocznym Rajdzie 
Śladami Ryszarda Szurkowskiego?

– Ponad 600 osób, lecz jeśli chodzi o frekwencję, duże zna-
czenie ma pogoda. Oczywiście, jeśli jest ciepło, słonecznie i bez-
deszczowo, to przyjeżdżają na rajd do Krośnic całe rodziny wraz 
z dziećmi, gorzej, jeśli jest słotno. Ale w tym roku rajdowicze do-
pisali i przyjechali miłośnicy rowerów nie tylko z Dolnego Śląska, 
ale także z innych regionów Polski.

– Krośnicka kolejka wąskotorowa też ma takie wzięcie?
– Z kolejką jest trochę inaczej. Porusza się w plenerze, wagony 

nie są zamknięte, a maj był bardzo deszczowy i dlatego początek 
sezonu kolejkowego był trudny. Ja jestem optymistą i sądzę, że jeśli 
ktoś nie przyjechał do nas w maju w związku z niesprzyjającą 
pogodą, to przyjedzie do Krośnic w następnych miesiącach.

– Jak generalnie ocenia pan pierwsze półrocze?
– Było to kilka miesięcy wytężonej pracy, bowiem w roku ubie-

głym rozpoczęliśmy kilka ważnych inwestycji dofinansowanych 
z Unii Europejskiej. To przede wszystkim termomodernizacja 
Domu Kultury w Bukowicach i świetlica w Wierzchowicach. 
Ponadto w roku 2018 rozpoczęliśmy budowę nowej świetlicy 
w Dziewiętlinie, prace są już na ukończeniu i myślę, że będzie to 
najładniejsza świetlica w Dolinie Baryczy. Zatem przed nami kon-
tynuacja tych inwestycji, ale już na początku roku przeprowadzi-
liśmy przetarg dotyczący remontu naszych gminnych dróg, które 
wykańczamy asfaltowymi nakładkami. Chcę też podkreślić, że jak 
do tej pory wszystko idzie zgodnie z planem i w zasadzie fajnie się 
udaje przeprowadzać to, co zaplanowaliśmy.

– Przyszłość niesie trochę niewiadomych. Nie wiadomo na przy-
kład, na jakie finansowe środki mogą liczyć w przyszłości polskie 
samorządy, co w przypadku biedniejszych gmin może mieć zasad-
nicze znaczenie w ich rozwoju. Czy pan też odczuwa takie obawy?

– Oczywiście, że tak, bowiem gmina Krośnice nie jest oderwana 
od rzeczywistości i ma podobne problemy jak inne wiejskie samo-
rządy. Zależy nam niezmiernie na tym, aby jak największe unijne 
środki finansowe były przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich 
i choć dzięki tym pieniądzom sporo udało się zrobić przez kilkana-
ście lat, to jednak potrzeby są nadal bardzo duże. A z drugiej strony 
oczekiwania mieszkańców są też coraz wyższe i rosną wraz z po-
ziomem wzbogacania infrastruktury gminy. Niełatwo temu spro-
stać, a poprzeczka stawiana samorządowi wędruje coraz wyżej, 
nie mówiąc o tym, że jeszcze sporo mamy do zrobienia.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

Poprzeczka 
zawieszona 
wysoko
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„Gmino, przytul okapi”  
– to wspólna akcja 
wrocławskiego ogrodu 
zoologicznego i magazynu 
„Gmina Polska.  
Krajowy Przegląd 
Samorządowy”.  
„Przytulanie” to propozycja 
ciekawej, sympatycznej 
promocji dla polskich  
gmin i wsparcie  
dla wrocławskiego zoo, 
najpopularniejszego  
ogrodu zoologicznego  
w Polsce.

Celem przedsięwzięcia jest  
z jednej strony pomoc w utrzyma-

niu i rozwoju wrocławskiego zoo, 
z drugiej – nieszablonowa promo-

cja dla gmin. „Przytulenie” polega 
na objęciu patronatem mieszkańca  
wrocławskiego zoo. Tytułowe okapi  

jest symbolem akcji, ale na „przy-

tulenie” czeka bardzo wiele zwie-

rząt, a każde wsparcie jest dla ogro-

du cenne. 
– Popieram tę inicjatywę z entu-

zjazmem – mówi prezes wrocław-

skiego zoo Radosław Ratajszczak –  

bo w ten sposób ogród promu-

je gminę, a gmina – ogród. Zoo 
oddziałuje nie tylko w mieście,  
w którym się znajduje! Do nas przy-

jeżdżają ludzie nawet z Australii… 
Od otwarcia naszego Afrykarium 
– największego w Europie! – licz-

ba odwiedzających ogród wzrosła 
gigantycznie. I każdy gość naszego 
ogrodu widzi, że – na przykład – 
surykatkami opiekuje się gmina X,  
a żyrafą – gmina Y. Przy wybiegach 
„przytulonych” zwierząt znajdują 
się bowiem tablice z informacjami  

o gminie, która mieszkańca wybie-

gu „przytuliła”.
A jest kogo „przytulać”! Wroc-

ławskie zoo – najstarszy i najwięk-

szy ogród zoologiczny w Polsce –  
jest domem dla około 15 tysięcy 
zwierząt, repre-

zentujących ponad 
1160 gatunków. 

– Pragniemy 
tworzyć zoo przy-

jazne zarówno dla 
zwierząt, jak i dla 
naszych ludzkich 
gości – mówi pre-

zes Ratajszczak i ta 
filozofia znakomi-
cie wpisuje się w ak-

cję „Gmino, przy-

tul okapi”, bowiem 
wsparcie gmin to pomoc w utrzy-

maniu i rozwoju tego niezwykłego 
miejsca. 

Symbolem naszej wspólnej ak-

cji jest okapi, wielki skarb wro-

cławskiego zoo, jeden z najbardziej 
tajemniczych ssaków na świecie. 
Istnieje tylko kilka zdjęć „leśnej  
żyrafy” – jak inaczej nazywa się 
okapi – zrobionych w naturalnym 
środowisku automatycznym apa-

ratem fotograficznym urucha-

mianym fotokomórką. Niezwykle 
rzadkie, zagrożone wyginięciem 
zwierzę żyje na małym terytorium,  
w niedostępnych, wilgotnych la-

sach równikowych Demokratycznej 

Republiki Konga, w rejonach Uele, 
Ituri i Aruwimi, a ogrody zoolo-

giczne są dla okapi jedną z szans  
na przetrwanie.

„Przytulenie” przez gminę 
mieszkańca zoo to także wsparcie 
miejsca, które służy zachowaniu 
biologicznej różnorodności naszego 
świata, bowiem ogród zoologiczny 
tworzy szansę przetrwania gatun-

ków, które w wyniku choćby wyci-
nania lasów deszczowych są krańco-

wo zagrożone wyginięciem.
Gm ino! P rzy tu l  k tóregoś  

z mieszkańców wrocławskiego zoo! 

Przy jego wybiegu stanie tablica in-

formująca o „gminie-przytulaczu”. 
Tablica będzie również sygnałem 
tego, że władze owej gminy zdają 
sobie sprawę z wagi chronienia bra-

ci naszych mniejszych.
Włodarze gmin zainteresowa-

ni akcją „Gmino, przytul okapi” 
kontaktować się mogą z sekreta-

riatem ZOO Wrocław sp. z o.o.  
– tel. 71 348 30 24.

Anita Tyszkowska 

– redaktorka naczelna „Gminy Polskiej. Krajowego 

Przeglądu Samorządowego” 

Radosław Ratajszczak 

– prezes ZOO Wrocław sp. z o.o. 

Gmino, przytul okapi!
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wrotnie utracone – dodał szef wroc-

ławskiej placówki.
W Gmachu Głównym Muzeum 

Narodowego od kilkunastu dni po-

kazywana jest także „krucha, ko-

lorowa i przeurocza” wystawa  
„W pogoni za kolorem. Szkła Jerzego  
Słuczan-Orkusza”. 

– To pierwsza monograficzna 
i retrospektywna prezentacja do-

konań artysty i traktować ją nale-

ży jako preludium do dalszych ba-

dań jego spuścizny. Pozostaje mieć 
nadzieję, że niedostępne obecnie, 
zaginione, rozproszone archiwa-

lia hut, z którymi związany był  
Jerzy Orkusz, kiedyś zostaną odna-

lezione i pozwolą uzupełnić wiedzę 
– mówi Barbara Banaś, kuratorka 
wystawy.

W Pawilonie Czterech Kopuł li-
piec to ostatnie dni na spotkanie ze 
sztuką nowych mediów. To jedno 
z wydarzeń, które zostało zorga-

nizowane w związku z 30-leciem 
istnienia największego w Polsce 

przeglądu międzynarodowej sztuki 
współczesnej związanej z rozwojem 
narzędzi komunikacji. Warto zmie-

rzyć się z tą prezentacją, zastanowić, 
przyjrzeć, jak nauka (tak, tak…) łą-

czy się z artystycznymi wizjami.
I jeszcze na koniec zaprosze-

nie do Muzeum Etnograficznego.  
A tam m.in. prezentacja jednej z naj-
większych w Europie i największej  
w Polsce kolekcji akordeonów ze 
zbiorów Pawła A. Nowaka. Najstar-
sze eksponaty liczą ponad 200 lat,  
a niektóre z nich to jedyne egzempla-

rze na świecie.  (tom)

Wakacje to dobry czas  
nie tylko na wodne  
i słoneczne kąpiele,  
ale także na nadrabianie 
pewnych zaległości.  
Pewnie wielu z nas może  
do nich zaliczyć także 
spotkania ze sztuką.  
Muzea czekają…

Wrocławskie Muzeum Narodo-

we razem ze swoimi oddziałami  
– Muzeum Etnograficznym, Pano-

ramą Racławicką oraz Pawilonem 
Czterech Kopuł – cały czas czeka 
na odwiedzających. I cały czas ma 
wszystkim bardzo dużo do zaofe-

rowania.
Zacznę jednak nie od wystaw, ale 

od nieco innego wydarzenia. Oto bo-

wiem do kolekcji Muzeum Narodo-

wego wrócił cenny szesnastowieczny 
obraz z przedwojennej wrocławskiej 
kolekcji. „Historia Apolla i Dafne” 
z 1592 roku Abrahama Bloemaerta 
– obraz ze sceną mitologiczną we-

dług Owidiusza – został 
21 czerwca uroczyście 
przekazany Muzeum Na-

rodowemu we Wrocławiu 
przez wiceministra kultu-

ry i dziedzictwa narodo-

wego Jarosława Sellina.  
To pierwszy przypadek  
w historii, kiedy dzieło 
sztuki będące polską stra-

tą wojenną zostało odzyskane w wy-

niku wygranego procesu cywilnego. 

Lato ze sztuką

– To cenne dzieło Skarb Państwa 
odzyskał po kilku latach na drodze 

sądowej, która jest jedną 
z najbardziej żmudnych 
i złożonych dróg restytu-

cji. Chciałbym szczegól-
nie podkreślić, że jest to 
pierwszy wygrany proces 
cywilny o dzieło sztuki 
będące polską stratą wo-

jenną – powiedział wice-

minister Sellin. 
– Jesteśmy świadkami powrotu 

jednego z najcenniejszych obrazów, 

jaki kiedykolwiek znajdował się  
w dawnych zbiorach wrocławskich  
– mówił Piotr Oszczanowski, dyrek-

tor Muzeum Narodowego we Wroc-

ławiu. – Trudno bowiem znaleźć 
bardziej manierystyczną kompozy-

cję, bardziej wyrafinowany sposób 
malowania, bardziej wyszukaną grę 
światłocieni, bardziej ekscytującą 
historię boskich słabości. To wszyst-
ko zawierało w sobie to dzieło, dzie-

ło sztandarowe dla całego nider-
landzkiego późnego manieryzmu, 
dzieło, które wydawało się bezpo-

Jerzy Słuczan-Orkusz. Wazoniki, lata 80. XX wieku, szkło sodowe dwuwarstwowe, ręcznie 
formowane, kolekcja MNWr 

Wiceminister kultury Jarosław Sellin i dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu  
Piotr Oszczanowski przy odzyskanym obrazie Abrahama Bloemaerta 
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Wrocławski Teatr Komedia  
w lipcu robi sobie urlop – cóż, 
każdy ma prawo odpocząć –  
za to w sierpniu sobie wszystko 
odbijemy, bo radosna zabawa  
z Komedię zacznie się  
już 2 sierpnia, gdy ruszy  
VIII Sierpień z Komedią.

– Repertuar już na ów Sierpień 
jest i zagramy kilka sztuk z tych, 
które są sztandarowymi 
– to chyba najlepsze okre-

ślenie! – spektaklami na-

szego teatru – mówi je-

den z dyrektorów WTK,  
Wojciech Dąbrowski. 

Pomysł  na g ran ie  
w sierpniu zrodził się już 
kilka lat temu, Sierpień  
z Komedią to już wa-

kacyjna tradycja. 
– Zrodził się ten 

pomysł z tego, że  
w sierpniu jest kultu-

ralna posucha, a prze-

cież wielu mieszkań-

ców zostaje w mieście, 
przyjeżdża też na ur-
lop do Wrocławia wie-

lu gości. Nasz przy-

kład zadziałał, coraz 
więcej teatrów gra  
w sierpniu, i my oczy-

wiście z uporem maniaka też!  
– śmieje się Wojciech Dąbrowski.

Ale nim ów komediowy ósmy  
już Sierpień we Wrocławiu ruszy, 
WTK też ruszy – w drogę do Ka-

towic, gdzie 20 lipca  
w Teatrze Korez w ramach 
festiwalu Letni Ogród  
Teatralny wrocławski ze-

spół zagra spektakl Dam-

ski biznes Marcii Kash  
i Douga Hughesa. 

– Gramy na scenie 
umiejscowionej na scho-

dach Teatru Korez. Oczywiście, po-

trzebne są mikroporty, ale widzial-
ność i słyszalność jest znakomita 
– wyjaśnia Wojciech Dąbrowski.  
– Ludzie siedzą wy-

godnie, czekają na 
nich poduszki i ko-

ce, teoretycznie wi-
dzów może być 400, 
ale bywa i 1200.  
A ceny biletów  
– symboliczne… 

W lipcu – Ka-

towice, w sierpniu  
– Poznań. 

– Do Poznania 
jedziemy już po 
raz drugi – uśmie-

cha się Wojciech 
Dąbrowski. – W ramach Teatru na 

Wolnym, 22 sierpnia po-

każemy Pomoc domową,  
a grać będziemy na dzie-

dzińcu Urzędu Miasta Po-

znania, gdzie to sierpniowe 
teatralne spotkanie się tra-

dycyjnie odbywa. To piękny 
festiwal na świeżym powie-

trzu, każdy spektakl oglą-

dać może 1000 osób, a ceny 
biletów także – jak w Kato-

wicach – symboliczne.
Wrocławski Sierpień  

z Komedią wpisuje się do-

Sierpień z Komedią
skonale w piękną tradycję letniego te-

atrowania, którą przecież sam tworzył! 
W tym roku tę tradycję wsparła gmina 
Wrocław, która dofinansowała sierp-

niowe spotkanie z Komedią, więc teatr 
mógł obniżyć ceny biletów i na spekta-

kle Sierpnia z Komedią bilet normalny 
kosztuje 70 zł, a ulgowy – 50 zł.

Wszystko zacznie się (2 sierp-

nia) od Marca Camolettiego Pomocy  

domowej, który to spektakl znakomi-
cie łączy się z Boeing, boeing tegoż  
Camolettiego (23, 24, 25 sierpnia) – ci 
sami bohaterowie i równie trudna hi-
storia bujnych romansów i szczęśliwe-

go małżeństwa. A do tego aktorstwo 
na najwyższym poziomie. 

Zresztą to ostatnie zdanie pasu-

je doskonale do wszystkich sierp-

niowych przedstawień. Kolejne 
(9, 10, 11 sierpnia) to Nic nie gra  

dwóch Henrych – Lewisa i Shieldsa,  
i Jonathana Sawyera, wielki prze-

bój, który został uznany za naj-
lepszą komedię na londyńskim  
West Endzie. Wrocławski spektakl 
pokazuje, że to się sztuce – bar-
dzo trudnej dla wszystkich twór-
ców spektaklu, bowiem opartej 
na pomyśle „teatru w teatrze” –  
należało! 

Sierpień (16, 17 i 18) to  
Antonina Procházki Z twoją 
córką? Nigdy! – historia pery-

petii dwóch par małżeńskich, 
z których jedna postanawia po-

nownie, po latach, wyjechać  
w podróż poślubną, a druga ma 
w tym czasie zaopiekować się 
ich córką. Co z tego wyniknie? 
Wyniknie wiele, zabawnie i nie-

głupio, do tego z piosenkami 
Karela Gotta w tle. 

A na zakończenie komedio-

wego Sierpnia (31, 31 sierpnia, 
1 września) Damski biznes, 

przedstawienie oparte na świetnie 
znanych farsowych wzorcach, a jed-

nym z nich jest na pewno Pół żar-

tem, pół serio – absolutna klasyka 
męsko-damskich przebieranek, bo 
na takich przebierankach właśnie się 
Damski biznes opiera.  Ata

Marcia Kash i Doug Hughes „Damski biznes”

Antonin Procházka „Z twoją córką? Nigdy!”

Kasa WTK czynna 
od 23 lipca do 31 sierpnia
w godzinach 16.00-19.00

i na dwie godziny 
przed spektaklem.
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Rynkowy 
bigos
»	Berliński Senat  zdecy-

dował, że przez pięć lat ceny 
czynszów w stołecznych miesz-

kaniach nie mogą wzrastać. 
Wyjątkiem jest nowe budowni-
ctwo. Ograniczenia będą doty-

czyć około 1,5 mln berlińskich 
mieszkań i 2 mln berlińczyków.
»	Dobrze to nie wygląda. 

Common Identity Repository 
(CIR), czyli Wspólne Repozy-

torium Tożsamości, ma zawie-

rać dane około 350 milionów 
ludzi. Do centralnej bazy trafią 
nie tylko dane osobowe, lecz 
również odciski palców, a na-

wet zdjęcia biometryczne. Par-
lament Europejski przegłoso-

wał to rozwiązanie pod koniec 
kwietnia 2019 roku. Sprawę 
skierowano do dalszych prac 
legislacyjnych.
»	Deweloperzy w maju 

2019 r. oddali do użytku 9684 
mieszkania, co oznacza – w po-

równaniu do ubiegłego roku – 
wzrost o 42,3 procent.
»	W ciągu pierwszych czte-

rech miesięcy tego roku z ur-
lopu ojcowskiego skorzystało 
61,1 tys. mężczyzn – o 2,3 tys. 
więcej niż rok temu. Z dwuty-

godniowego urlopu ojcowskie-

go można skorzystać w ciągu 
dwóch lat od narodzin dziecka. 
»	Mimo usilnych starań 

(m.in. Polski) Komisja Euro-

pejska nie chce zgodzić się na 
radykalne obniżenie kwot po-

łowowych dorsza w Morzu Bał-
tyckim. Specjaliści alarmują  
w sprawie fatalnej struktury 
ilościowej i jakościowej tego 
gatunku.
»	Putin zarządził, że od 

8 lipca rosyjskie linie lotni-
cze nie będą przewozić tury-

stów do Gruzji, a biura podróży  
– sprzedawać wycieczek do te-

go kraju.
»	Najlepiej zarabiającym 

sportowcem według magazynu 
„Forbes” jest argentyński pił-
karz Lionel Messi. W trakcie 
ostatnich dwunastu miesięcy 
zarobił 127 milionów dolarów.
»	Z sondażu IBRiS dla 

„Dziennika Gazety Prawnej” 
wynika, że Polacy chcieliby ob-

niżki VAT i wyższych progów 
podatkowych.

Do rynkowego garnka zaglądał

Tomasz Miarecki
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Do Targów Dziedzictwo  
w Krakowie zostało  
jeszcze trochę czasu,  
ale już teraz warto podjąć 
decyzję o uczestnictwie  
w tej wyjątkowej imprezie.

Tegoroczna, druga edycja tar-
gów w nowej formule odbędzie 
się od 10 do 11 października  
w Krakowie. Wystawcy, prele-

genci, zwiedzający spotkają się 
w Klasztorze Franciszkanów. Bo 
właśnie tam, w aulach XIII-wiecz-

nego klasztoru oraz w jego kruż-

gankach, odbywać się będą tar-
gi, których podstawowym celem 
jest przybliżenie problemu, jakim 
jest zabezpieczenie dziedzictwa  
kulturowego.

Jest to jedno z najważniejszych  
– naszym zdaniem – i unikalnych  
w Polsce wydarzeń, podczas które-

go spotykają się archiwiści, muze-

alnicy, bibliotekarze, konserwatorzy 
zabytków oraz eksperci z dziedziny 
kultury. Również miejsce 
spotkania i jego historia 
sprzyja wymianie wiedzy 
i doświadczeń. W tym 
roku organizatorzy chcą 
również zwrócić szcze-

gólną uwagę na rolę samo-

rządów w zabezpieczaniu 
śladów naszej przeszłości. 
Włodarze naszych małych 
ojczyzn już obecnie robią dużo, by 
to, co było, nie zniknęło bezpowrot-
nie. Zawsze warto jednak robić jesz-

cze więcej, poznawać nowe sposo-

by, dzielić się doświadczeniami  
z innymi.

Podczas dwóch dni targowych 
wszyscy uczestnicy będą mogli za-

znajomić się z interesującą tema-

tyką wykładów, zapoznać z ofertę 
polskich i zagranicznych 
wystawców, obejrzeć wy-

stawy tematyczne oraz 
wziąć udział w warszta-

tach. A program Targów 
Dziedzictwo jest napraw-

dę bardzo bogaty. Mię-

dzy innymi będzie oka-

zja, by poznać prawne  
(i nie tylko) przepisy zwią-

zane z udostępnianiem informacji  
o zasobie archiwów państwowych  
w internecie. Jednym z tematów 
będą też osobiste archiwa cyfrowe 

oraz indywidualne praktyki i narzę-

dzia zarządzania zasobami cyfro-

wymi. Będzie szansa na poznanie 
najnowocześniejszych rozwiązań  
digitalizacyjnych. Dowiemy się też, 
jak zbudować skuteczną strategię 
zarządzania dziedzictwem w erze 
cyfryzacji.

Więcej o Targach Dziedzictwo, 
których organizatorami są Klasz-

tor Franciszkanów w Krakowie 
oraz firma skanowanie.pl z Ra-

szyna, dowiedzieć się można tutaj:  
www.targidziedzictwo.pl.

(tmt)

Miasto Lahti w południowej 
Finlandii zdobyło  
tytuł Zielonej Stolicy  
Europy 2021 roku.  
Nagroda dla mniejszych 
miejscowości, Zielonego Liścia 
Europy, trafiła do dwóch miast: 
irlandzkiego Limerick  
i belgijskiego Mechelen.

Ceremonia wręczenia nagród 
odbyła się w norweskim Oslo, któ-

re jest tegoroczną Zieloną Stolicą 
(w 2020 r. będzie nią Lizbona).  
Europejskie miasta rywalizują 
o uznanie ich osiągnięć w dzie-

dzinie ochrony środowiska. Bur-
mistrz Lahti Pekka Timonen, od-

bierając nagrodę – m.in. czek na 
350 tys. euro – zapowiedział, że 
do 2025 r. jego miasto będzie neu-

tralne pod względem emisji dwu-

tlenku węgla.
– To nie jest plan, to się już dzie-

je, do tej pory zredukowaliśmy 
emisję dwutlenku węgla o 70 proc.  
w stosunku do poziomów z ro-

ku 1990, więc jesteśmy prawie  
u celu – oświadczył burmistrz Lahti.  
Dodał, że miasto angażuje w cały 
proces mieszkańców, którzy otrzy-

mują finansowe benefity za redukcję 
emisji dwutlenku węgla. – Mamy 
pierwszą na świecie neutralną pod 
względem emisji orkiestrę symfo-

niczną i wolny od dwutlenku węgla 
profesjonalny klub sportowy. Po-

trzebujmy przykładów, przewodni-

ków, ludzi, którzy inspirują innych 
– powiedział Timonen. 

Burmistrz Lahti podkreślił, 
że kluczową rolę w transforma-

cji energetycznej odegrają miasta.  
– Miasta muszą pracować nad roz-

wiązaniami, muszą robić więcej. 
Miasta są odpowiedzią na wiele na-

szych środowiskowych problemów. 
Zrównoważone miasto musi być in-

spiracją dla swoich mieszkańców, 
musi być inkluzywne, sprawić, by 
wszyscy, młodzi i starzy, byli częś-

cią tej transformacji – zaznaczył. 
Unijny komisarz ds. środowiska 

i spraw morskich Karmenu Vella, 
który wręczał nagrodę dla Lahti,  
powiedział, że Zielona Stolicy  

Europy jest jedną z najtrudniejszych 
konkurencji dla miast, jakie organi-
zuje Komisja Europejska. Co roku  
panel ekspertów ds. środowiska  
i jury wybierają na Zieloną Stolicę  
Europy jedno europejskie mia-

sto. Nagroda przyznawana jest 
za udokumentowane osiągnięcia  
w dziedzinie standardów środo-

wiskowych. Miasto musi być też 
zaangażowane w realizację ambit-
nych zadań na rzecz poprawy sta-

nu środowiska i zrównoważonego  
rozwoju.

W założeniu, Zielona Stolica  
jest wzorem do naśladowania  
oraz źródłem inspiracji i do-

brych praktyk dla innych europej-

skich miast. W konkursie mogą 
wziąć udział miasta liczące ponad  
100 tys. mieszkańców. Tytuł Zielo-

nego Liścia Europy trafia do mniej-
szych miejscowości. 

Lahti będzie jedenastą z kolei 
Zieloną Stolicą Europy. Dotychczas 
tytuł ten nie trafił do żadnego pol-
skiego miasta, choć w 2018 r. na 
krótkiej liście finałowej znalazła 
się Warszawa. Do tej pory tytuł zdo-

były: Lizbona (2020), Oslo (2019), 
Nijmegen (2018) Essen (2017), Lub-

lana (2016), Bristol (2015), Kopen-

haga (2014), Nantes (2013), Vitoria-

-Gasteiz (2012), Hamburg (2011)  
i Sztokholm (2010).

Mateusz Kicka (PAP)

Zielona Stolica Europy

Zachować przeszłość

Niskoemisyjna komunikacja, inteligentne i energooszczędne oświetlenie ulic, mądra edukacja – to wszystko wpływa na jakość naszego życia 
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Panie i Panowie 

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie!
Zapraszamy Państwa do promowania swoich samorządów na łamach 

miesięcznika „Gmina Polska. Krajowy Przegląd Samorządowy”. Nasz  
bezpłatny, wysokonakładowy periodyk wydawany jest we Wrocławiu 
przez doświadczony zespół, a gazeta dociera do czytelników pocztą, 
przez kuriera i wystawiana jest na stojakach m.in. w urzędach admini-
stracji publicznej i siedzibach instytucji, którym patronujemy. Trafiamy  
też do instytucji otoczenia biznesu i jesteśmy patronem medialnym 
m.in. Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Wrocławskiego Teatru  
Komedia, wrocławskiego ogrodu zoologicznego, Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu i imprez samorządowych organizowanych przez  
Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wysyłamy też gazetę do wielu  
ośrodków polonijnych na wszystkich kontynentach.

Szanowni Państwo!
W XXI wieku nie da się nowocześnie zarządzać powiatem czy gminą  

bez ich promowania, pokazywania osiągnięć gospodarczych, walo-
rów turystycznych i rekreacyjnych, ale także planów i problemów. Tym  
właśnie od lat zajmuje się z powodzeniem „Gmina Polska”. W ubiegłej  
kadencji na naszych łamach promowało się wiele samorządów – w tym 
49 z Opolszczyzny i 97 z Dolnego Śląska, ale także z innych województw: 
m.in. Nowy Targ, Ełk, Gliwice, Zakopane, Bydgoszcz, Warszawa, Zawiercie,  
Gorzów Wielkopolski, Cisna, Hajnówka, Rewal, Białystok, Gniezno,  
Krynica-Zdrój, Piła i Kalisz.

Szanowni Państwo!
Nie zajmujemy się polityką. Znający nas włodarze wielu gmin i powia-

tów dobrze wiedzą, że jesteśmy rzetelni i uczciwi i że można na nas pole-
gać. Nie jesteśmy tani, nie jesteśmy drodzy – jesteśmy w sam raz. 

Zapraszamy do współpracy!

Z poważaniem
Redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego”

53-441 Wrocław, ul. Manganowa 7/25
tel. 606 280 853

redakcja@gminapolska.com
www.gminapolska.com
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Ścinawa – str. 7 Kąty Wrocławskie – str. 7
Głubczyce – str. 5

Pielgrzymka – str. 6Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – str. 5 Wrocław, Narodowe Forum Muzyki – str. 4

Rozmowa z RADOSŁAWEM 
RATAJSZCZAKIEM, prezesem 
zarządu ZOO Wrocław sp. z o.o.

– Dziesiątego lipca mamy 154. 
rocznicę powstania wrocławskiego 
ogrodu zoologicznego. Czego zatem 
wypada życzyć szacownemu jubi-
latowi?

– Przede wszystkim powiększe-

nia terenu, ponieważ nasze możliwo-

ści poprawiania warunków życia dla 
zwierząt powoli się kończą. Jest cia-

sno, choć robimy to, co możemy, i te-

raz na przykład oddajemy nowe, kil-
kakrotnie większe wybiegi dla jeleni 
filipińskich i dla takinów złotych, ale 
już odbywa się to kosztem likwidacji 
niektórych alejek.

– Czy są jakieś szan-
se na powiększenie tere-
nu zoo?

– Szanse są zawsze  
– pracujemy nad tym inten-

sywnie i mam nadzieję, że 
to się nam uda. W innym 
wypadku staniemy przed 

bardzo trudną decyzją – re-

zygnacji z hodowli słoni.  
W obecnych warunkach na-

sze bardzo, bardzo stare sło-

nice mogą sobie żyć, mając 
świetną opiekę, a warto tu 
podkreślić, że za sobą mają 
długą i nieprzyjemną prze-

szłość cyrkową… Teraz  

u nas mają swój swoisty starczy raj, 
ale nie jest to już miejsce pozwalają-

ce na planowanie hodowli grupy słoni, 
czy nawet kilku młodszych samców. 
To po prostu jest już niemożliwe, bo-

wiem tamtego terenu właściwie już nie 
ma. Owszem, gdyby go powiększyć, 
starczyłoby gdzieś na pięć lat, lecz to 
jest za mało, bowiem trzeba myśleć na 
dwadzieścia pięć lat do przodu.

– Wrocławskie zoo nieustannie 
się zmienia, niedawno powstał wspa-
niały wybieg dla wilków, a i wydry 
mają swój nowy wydrowy eden.

– Zaczynamy także całkowite 
przemeblowanie ptaszarni. Klatki po-

wstały tam w latach sześćdziesiątych, 
wszystkie są teraz wyburzone, a zosta-

ną trzy duże woliery środowiskowe,  
w których będzie można podziwiać 
ciekawe i bardzo zagrożone gatun-

ki ptaków – przede wszystkim z Azji 
Południowo-Wschodniej i Nowej  
Gwinei. Tamten świat ptaków jest 
przebogaty. W Polsce mamy około 400 
gatunków ptaków, a w samej Indone-

zji jest ich około 2500. Ta fauna ginie!  
W tym roku prowadzimy kampanię 
„Silent forest” (Cichy las), która una-

ocznia nam kryzys po-

stępujący wśród dziko 
żyjących ptaków na te-

renie Azji Południo-

wo-Wschodniej. Kilka 
gatunków przetrwa na 
jakiś czas tylko w hodowlach, ale mam 
nadzieję, że gdzieś za dwadzieścia lat 
to się zmieni, a działania edukacyjne  
i dobrobyt społeczeństw urosną na tyle, 
że będzie można przywrócić je na wol-
ność, co nie jest takie trudne.

– Niedawno we wrocławskim 
ogrodzie urodził się mały manat, 
na świat przyszedł także niezmier-
nie rzadki gibon białopoliczkowy. 
Oznacza to, że zwierzęta dobrze się 
tutaj czują, skoro chcą wychowywać 
swoje młode.

– To skomplikowany proces i nie 
jest to tylko sprawa, że one sobie tu-

taj żyją i będą się mnożyć. Trzeba 

Ogród potrzebuje przestrzeni
zwierzętom zapewnić bardzo dobre 
żywienie i takie miejsca, w których 
spokojnie mogą urodzić i odchować 
swoje młode. W przypadku mana-

tów porody zdarzają się rzadko, po-

nieważ jest to aż 13 miesięcy cią-

ży. Udało nam się pozyskać samicę  
z Singapuru, bowiem 
w Europie był duży 
niedobór samic, a te-

raz mamy regularne 
przychówki, co bar-
dzo nas cieszy – tym 

bardziej, że są to obydwie samiczki.
– Czy można prognozować, co 

urodzi się w najbliższej przyszłości?
– Corocznie rodzą się nam różne 

jeleniowate, teraz są już małe renife-

ry, a za chwilę pojawią się barasingi, 

bo już widać, że samice są ciężarne. 
Ponadto czekamy na pierwsze u nas 
porody fok – urodzi się śmieszny, ma-

ły, biały duszek z czarnymi oczkami.
– Zatem zapraszamy wszystkich 

czytelników „Gminy Polskiej” do 
wrocławskiego ogrodu zoologicz-
nego – magicznego miejsca w stolicy 
Dolnego Śląska.

Rozmawiał Sławomir Grymin 
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Prezes Radosław Ratajszczak zaprasza do zwiedzania nowego wybiegu wydr

Mama i rodzeństwo nowo narodzonego gibona

Stare słonice mają świetne warunki na słoniową emeryturę, ale w zoo brakuje miejsca  
dla hodowli młodych słoni
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W NUMERZE

Głubczyce 5

Jordanow Śląski 6

Kąty Wrocławskie 7

Kłodzko – gmina 9

Krośnice 11

Pielgrzymka 6

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu 5

Szczytna 8

Ścinawa 7

Wrocław – Narodowe Forum Muzyki 4

Żórawina 10


